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องคการบริหารสวนตําบลบางแกว
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หมู 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล บางแกว
  เขต/อําเภอ บานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  76110

พื้นที่ 24.76 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,869 คน
ชาย 2,348 คน

หญิง 2,521 คน

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบางแกว
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,791,246.00 บำท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 128,886.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 15,148,829.41 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 33,160.00 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 639,091.80 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 310,367.05 บำท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันยายน พ.ศ. 2563)

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 32,158,597.73 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 235,903.47 บำท

1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 17,949,799.76 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 53,172,864.34 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 53,678,434.89 บำท

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้วอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี ผู้บริหำร

ท้องถ่ินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง

 ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

สถำนะกำรเงิน ดังน้ี

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว



2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 128,886.00 บำท

2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 4,102,080.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,400,036.97 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 4,798,800.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 3,846,301.06 บำท

งบบุคลำกร จ ำนวน 10,341,756.45 บำท

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 29,509,628.48 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 9,122,734.00 บำท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางแกว
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 231,516.89 590,000.00 390,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

639,091.80 506,800.00 488,100.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 310,367.05 290,000.00 300,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 33,160.00 12,200.00 12,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,214,135.74 1,399,000.00 1,190,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,148,829.41 15,884,000.00 16,006,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,148,829.41 15,884,000.00 16,006,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,791,246.00 14,400,000.00 16,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,791,246.00 14,400,000.00 16,000,000.00

รวม 32,154,211.15 31,683,000.00 33,196,300.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางแกว
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,122,734.00 10,097,900.00 10,447,926.00

งบบุคลากร 10,341,756.45 10,872,560.00 13,187,260.00

งบดําเนินงาน 3,822,160.30 7,965,720.00 7,864,814.00

งบลงทุน 70,800.00 1,086,200.00 182,300.00

งบเงินอุดหนุน 1,400,036.97 1,635,620.00 1,489,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,757,487.72 31,683,000.00 33,196,300.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบางแก้ว
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบางแก้ว
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,377,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 487,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,404,550

แผนงานสาธารณสุข 919,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 880,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 733,880

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 699,164

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,587,760

แผนงานการเกษตร 609,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,447,926

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,196,300



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,377,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 487,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,404,550

แผนงานสาธารณสุข 919,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 880,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 733,880

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 699,164

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,587,760

แผนงานการเกษตร 609,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,447,926

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,196,300

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบางแก้ว และโดยอนุมัติ
ของนายกองค์การบริหารสวนตําบลบางแก้ว

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,196,300 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,196,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบางแก้ว
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี





รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบางแกว
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,447,926 10,447,926
    งบกลาง 10,447,926 10,447,926

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,674,440 326,640 2,090,520 355,320 8,446,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,280 0 0 0 2,225,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,449,160 326,640 2,090,520 355,320 6,221,640

งบดําเนินงาน 2,167,000 20,000 641,000 0 2,828,000
    คาตอบแทน 320,000 0 238,000 0 558,000

    คาใชสอย 955,000 20,000 298,000 0 1,273,000

    คาวัสดุ 560,000 0 105,000 0 665,000

    คาสาธารณูปโภค 332,000 0 0 0 332,000

งบลงทุน 58,000 0 4,600 0 62,600
    คาครุภัณฑ 58,000 0 4,600 0 62,600

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 15,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 0 25,000

รวม 7,939,440 346,640 2,736,120 355,320 11,377,520

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 297,000 297,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 297,000 297,000

งบดําเนินงาน 190,000 190,000
    คาใชสอย 140,000 140,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 487,000 487,000

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 396,000 1,437,700 1,833,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,000 1,437,700 1,833,700

งบดําเนินงาน 0 1,203,850 1,203,850
    คาตอบแทน 0 42,000 42,000

    คาใชสอย 0 608,050 608,050

    คาวัสดุ 0 553,800 553,800

งบเงินอุดหนุน 0 1,367,000 1,367,000
    เงินอุดหนุน 0 1,367,000 1,367,000

รวม 396,000 4,008,550 4,404,550

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 0 297,000 297,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 297,000 297,000

งบดําเนินงาน 150,000 472,000 622,000
    คาวัสดุ 150,000 0 150,000

    คาตอบแทน 0 72,000 72,000

    คาใชสอย 0 400,000 400,000

รวม 150,000 769,000 919,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาใชสอย 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

หนา : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 480,000 0 480,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,000 0 480,000

งบดําเนินงาน 250,000 150,000 400,000
    คาใชสอย 250,000 150,000 400,000

รวม 730,000 150,000 880,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 611,880 611,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 611,880 611,880

งบดําเนินงาน 95,000 95,000
    คาใชสอย 95,000 95,000

งบเงินอุดหนุน 27,000 27,000
    เงินอุดหนุน 27,000 27,000

รวม 733,880 733,880

หนา : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 69,164 50,000 500,000 619,164
    คาใชสอย 40,000 50,000 500,000 590,000

    คาวัสดุ 29,164 0 0 29,164

งบเงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000

รวม 69,164 50,000 580,000 699,164
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,220,760 0 1,220,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,220,760 0 1,220,760

งบดําเนินงาน 294,800 1,000,000 1,294,800
    คาตอบแทน 62,000 0 62,000

    คาใชสอย 85,000 1,000,000 1,085,000

    คาวัสดุ 147,800 0 147,800

งบลงทุน 0 72,200 72,200
    คาครุภัณฑ 0 22,200 22,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 50,000 50,000

รวม 1,515,560 1,072,200 2,587,760

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 62,000 500,000 562,000
    คาใชสอย 42,000 500,000 542,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 47,500 0 47,500
    คาครุภัณฑ 47,500 0 47,500

รวม 109,500 500,000 609,500

หนา : 9/9



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบางแกว
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 895,290.75 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 77,189.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 146,747.89 500,000.00 -40.00 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 91,011.00 84,769.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,063,490.75 231,516.89 590,000.00 390,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,241.60 1,493.80 1,200.00 16.67 % 1,400.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 60.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 359,640.00 364,290.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

2,750.00 2,900.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

110.00 50.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 26,047.00 4,091.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 580.00 730.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,620.00 1,620.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 1,600.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,500.00 800.00 1,450.00 -17.24 % 1,200.00
     คาปรับการผิดสัญญา 2,827.50 135,865.00 20,000.00 -25.00 % 15,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

28,450.00 31,650.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

100.00 100.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,150.00 1,200.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 630.00 470.00 550.00 -9.09 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 88,812.00 88,812.00 92,000.00 -13.04 % 80,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 515,518.10 639,091.80 506,800.00 488,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 305,644.39 310,367.05 290,000.00 3.45 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 305,644.39 310,367.05 290,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 10,500.00 11,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,190.00 22,160.00 2,200.00 0.00 % 2,200.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,690.00 33,160.00 12,200.00 12,200.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 560,616.76 704,072.72 550,000.00 9.09 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,002,224.47 7,434,441.13 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,157,605.52 2,105,390.30 2,000,000.00 5.00 % 2,100,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 201,792.85 136,502.45 200,000.00 0.00 % 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสรรพสามิต 4,279,269.63 3,720,653.04 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 55,111.53 54,385.83 56,000.00 0.00 % 56,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 37,783.18 33,046.23 31,000.00 6.45 % 33,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,179,552.00 944,694.00 1,030,000.00 -2.91 % 1,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,540.00 1,020.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 16,163.80 14,623.71 16,000.00 0.00 % 16,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,491,659.74 15,148,829.41 15,884,000.00 16,006,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 14,861,337.00 15,791,246.00 14,400,000.00 11.11 % 16,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,861,337.00 15,791,246.00 14,400,000.00 16,000,000.00
รวมทุกหมวด 33,250,339.98 32,154,211.15 31,683,000.00 33,196,300.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางแกว

อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,196,300   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 390,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผานมา  

ภาษีป้าย จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 488,100 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,400 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 4/8/2564  09:31:17 หนา : 1/3



คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 200 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 12,200 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,200 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,006,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 56,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 33,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 108,828 108,923 125,400 23.44 % 154,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,466 4,536 6,100 31.15 % 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,471,400 7,683,500 8,240,400 2.43 % 8,440,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 876,800 880,800 1,068,000 4.72 % 1,118,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 121,500 128,000 186,000 3.23 % 192,000

เงินสํารองจาย 54,810 28,609 400,000 -80 % 80,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 343,926

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 10,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลบางแก้ว

อําเภอบ้านแหลม    จังหวัดเพชรบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

176,126.3 188,366 353,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,813,930.3 9,122,734 10,478,900 10,447,926
รวมงบกลาง 8,813,930.3 9,122,734 10,478,900 10,447,926
รวมงบกลาง 8,813,930.3 9,122,734 10,478,900 10,447,926

รวมแผนงานงบกลาง 8,813,930.3 9,122,734 10,478,900 10,447,926
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,100 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

82,916 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,540,800 1,463,280 1,540,800 -0.02 % 1,540,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,222,036 2,148,000 2,225,540 2,225,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,384,217 2,561,820 4,049,200 -50.14 % 2,019,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 168,000 -25 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,203,766.45 1,206,360 1,750,920 -37.17 % 1,100,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 102,967.13 105,000 138,000 -13.04 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,900,950.58 4,083,180 6,190,120 3,449,160
รวมงบบุคลากร 6,122,986.58 6,231,180 8,415,660 5,674,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

45,200 5,600 44,000 13.64 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 4,200 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 79,452 78,000 176,000 13.64 % 200,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 24,500 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 139,652 112,300 270,000 320,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 262,817.96 55,733.36 80,000 0 % 80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 3,000 70,000 -64.29 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 122,354 67,894 80,000 0 % 80,000

คาใช้จายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

0 5,820 40,000 0 % 40,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง 0 0 24,300 1,957.61 % 500,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

2,000 4,000 8,000 -100 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้แกบุคลากรของ อบต.บาง
แก้ว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้แกบุคลากรของ อบต.บาง
แก้ว

0 7,460 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้แกบุคลากรของอบต.บาง
แก้ว

7,460 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 
5 ส.

3,420 2,560 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 
5 ส.

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร 9,200 8,944 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางาน

81,310 77,060 46,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางาน

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

0 9,830 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 109,091.57 116,058.31 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 597,653.53 358,359.67 508,300 955,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 74,561 88,493 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,320 14,665 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 118,230 65,285 105,000 -61.9 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,984.2 22,060 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 398,060 330,180 350,000 0 % 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,380 19,900 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 634,535.2 540,583 736,000 560,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 146,141.78 178,384.12 215,000 0 % 215,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,477.26 17,326.28 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,140 1,803.49 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,681 12,692 10,000 0 % 10,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 57,523.2 57,523.2 72,000 0 % 72,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 219,963.24 267,729.09 332,000 332,000
รวมงบดําเนินงาน 1,591,803.97 1,278,971.76 1,846,300 2,167,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร/รองนายก 0 0 11,100 -100 % 0

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 0 0 11,900 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน 0 0 32,400 -100 % 0

จัดซื้อเครื่งอปรับอากาศขนาด 12000 BTU 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 16,800 -100 % 0

จัดซื้อผ้ามานพร้อมติดตั้ง 0 0 125,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 8,000

ตู้เก็บเอกสารไม้ ชนิดเปิด-ปิด 9,600 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 0 0 5,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร/รองนายก 0 0 30,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0 1,400 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น (แบบตั้งพื้น) 9,800 0 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 7,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500 0 0 0 % 0

จอภาพ LCD หรือ LED 0 0 3,700 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,600 25,900 252,900 58,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงห้องทํางาน สํานักงาน อบต.บาง
แก้ว

0 0 185,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 185,000 0
รวมงบลงทุน 38,600 25,900 437,900 58,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

11,076.94 10,739.97 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 11,076.94 10,739.97 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 11,076.94 10,739.97 15,000 15,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,764,467.49 7,546,791.73 10,739,860 7,939,440
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 326,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 326,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 326,640

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการทบทวนและบูรณาการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 346,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,371,720 1,363,536.45 0 100 % 1,626,240

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 100 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 340,981 461,160 0 100 % 383,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,156 37,680 0 100 % 38,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,780,857 1,904,376.45 0 2,090,520
รวมงบบุคลากร 1,780,857 1,904,376.45 0 2,090,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

35,800 89,550 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 8,400 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 82,000 79,500 95,000 13.68 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,275 26,650 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 143,075 204,100 260,000 238,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,480 3,520 48,000 108.33 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 93,306 23,500 100,000 -40 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บ
ภาษีและคาธรรมเนียม

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการสํารวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในตําบลบางแก้ว

0 169,071 120,000 -10 % 108,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,230 20,098.5 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 144,016 246,189.5 328,000 298,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,317 49,605 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 52,670 65,900 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 77,987 115,505 105,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 365,078 565,794.5 693,000 641,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารไม้ชนิดเปิด -ปิด 0 0 8,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 4,600

โต๊ะทํางานตัวแอล 10,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0 700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยายนต์ ขนาด 110 ซีซี 0 0 44,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 74,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 2,500 7,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500 0 0 0 % 0

จอภาพแบบ LED 8,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,900 29,500 133,900 4,600
รวมงบลงทุน 25,900 29,500 133,900 4,600

รวมงานบริหารงานคลัง 2,171,835 2,499,670.95 826,900 2,736,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,936,302.49 10,046,462.68 11,566,760 11,377,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000 10,740 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดทั้งปี 

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 10,740 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 20,000 10,740 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 10,740 20,000 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 297,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 297,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 297,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลบาง
แก้ว

0 0 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดทั้งปี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 170,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 2,350 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 2,350 30,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 2,350 200,000 190,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 2,350 200,000 487,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 13,090 220,000 487,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 792,360 839,040 896,580 -55.83 % 396,000

เงินวิทยฐานะ 77,000 84,000 84,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 317,040 329,880 349,800 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,800 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,188,200 1,252,920 1,330,380 396,000
รวมงบบุคลากร 1,188,200 1,252,920 1,330,380 396,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 61,200 39,400 57,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 61,200 39,400 57,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,520 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,520 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 69,720 39,400 67,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,257,920 1,292,320 1,397,380 396,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 982,560

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 371,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,437,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,437,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 34,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 60,000

โครงการคายเยาวชนวิถีพุทธ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 64,040 67,580 10,000 600 % 70,000

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

299,300 385,570 409,690 -0.4 % 408,050

รวมค่าใช้สอย 363,340 453,150 489,690 608,050
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 553,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารเสริม (นม) 537,934.94 567,912.5 578,800 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 537,934.94 567,912.5 578,800 553,800
รวมงบดําเนินงาน 901,274.94 1,021,062.5 1,068,490 1,203,850

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนกลุม
สาระสุขศึกษา-พลศึกษา

0 0 90,000 0 % 90,000

อุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

216,000 180,000 180,000 0 % 180,000

อุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย

90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

อุดหนุนโครงการสร้างเสริมทักษะ
คอมพิวเตอร์

90,000 90,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการเสริมสร้างทักษะนาฎศิลป์
และดนตรีพื้นบ้าน

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

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านบางแก้ว

782,000 710,617 728,000 -1.35 % 718,200
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา

299,000 268,680 264,000 1.82 % 268,800

รวมเงินอุดหนุน 1,497,000 1,359,297 1,372,000 1,367,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,497,000 1,359,297 1,372,000 1,367,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,398,274.94 2,380,359.5 2,440,490 4,008,550
รวมแผนงานการศึกษา 3,656,194.94 3,672,679.5 3,837,870 4,404,550

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 81,000 105,000 -4.76 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 81,000 105,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 81,000 105,000 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 81,000 105,000 150,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 297,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 297,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 297,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 -50 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 11,070 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

68,500 67,787 80,000 12.5 % 90,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอที่
เป็นอันตรายตอสุขภาพ

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 26,380 26,760 160,000 0 % 160,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 19,860 20,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

23,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 128,950 114,407 280,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 128,950 114,407 424,000 472,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยาแบบเครื่องยนต์ 0 7,600 0 0 % 0

เครื่องพนยาแบบแบตเตอรี่ 0 1,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดสําหรับวัดไข้ 0 5,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,700 0 0
รวมงบลงทุน 0 14,700 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 128,950 129,107 424,000 769,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 128,950 210,107 529,000 919,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 50,000

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 300,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 300,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 300,000 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 480,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 480,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

0 215,859.24 250,000 0 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะ 19,960 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,960 215,859.24 250,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 19,960 215,859.24 250,000 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 19,960 215,859.24 250,000 730,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ขุดลอกและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําในคู
คลอง หมูที่1-8

40,000 199,750 380,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 40,000 199,750 380,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 40,000 199,750 380,000 150,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 40,000 199,750 380,000 150,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 59,960 415,609.24 930,000 880,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 409,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 202,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 611,880
รวมงบบุคลากร 0 0 0 611,880
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในชุมชน

19,990 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

11,540 0 13,000 0 % 13,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,280 0 27,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 19,300 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม
บ้าน

12,000 11,000 12,000 0 % 12,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

15,030 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 17,322 28,325 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 105,462 39,325 122,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 105,462 39,325 122,000 95,000

วันที่พิมพ์  : 4/8/2564  09:31:17 หน้า : 27/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันตอต้านยาเสพ
ติด

8,000 0 8,000 0 % 8,000

อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ

6,000 0 6,000 0 % 6,000

อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้ม
แข็งระดับหมูบ้าน ตําบล เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

13,000 0 13,000 0 % 13,000

รวมเงินอุดหนุน 27,000 0 27,000 27,000
รวมงบเงินอุดหนุน 27,000 0 27,000 27,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 132,462 39,325 149,000 733,880
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 132,462 39,325 149,000 733,880
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลบางแก้ว 26,560 16,885 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 26,560 16,885 40,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 32,230 -9.51 % 29,164

รวมค่าวัสดุ 0 0 32,230 29,164
รวมงบดําเนินงาน 26,560 16,885 72,230 69,164

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 26,560 16,885 72,230 69,164
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 48,150 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 48,150 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 48,150 0 50,000 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 48,150 0 50,000 50,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 0 0 118,100 323.37 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 118,100 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 118,100 500,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระ
นครคีรี

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

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

รวมเงินอุดหนุน 80,000 30,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 30,000 80,000 80,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 80,000 30,000 198,100 580,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 154,710 46,885 320,330 699,164

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 596,400 631,860 674,040 9.06 % 735,120

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 158,504 249,960 258,480 48.42 % 383,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,431 29,460 36,000 66.67 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 822,335 953,280 1,010,520 1,220,760
รวมงบบุคลากร 822,335 953,280 1,010,520 1,220,760
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 66.67 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 27,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,900 26,150 27,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,900 26,150 60,000 62,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,070 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,490 11,880 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 23,560 11,880 95,000 85,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,301 15,830 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,585 1,137 50,000 -40 % 30,000
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วัสดุกอสร้าง 52,207 27,069.6 108,000 -46.48 % 57,800

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,500 1,000 400 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 260 2,550 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,680 4,650 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 98,033 53,736.6 225,000 147,800
รวมงบดําเนินงาน 147,493 91,766.6 380,000 294,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักงาน 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 29,960 0 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์แบบขาเหล็กพับได้ 2,400 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0 700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 40,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีต 45,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 45,000 0 0 0 % 0

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 5,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

แทนตัดไฟเบอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะไฟเบอร์ใยแก้ว 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3 0 0 54,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 173,560 700 74,000 0
รวมงบลงทุน 173,560 700 74,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,143,388 1,045,746.6 1,464,520 1,515,560
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบ 0 0 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 640,000 88,800 700,000 14.29 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 640,000 88,800 900,000 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 640,000 88,800 900,000 1,000,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 0 100 % 18,200

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 22,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมอาคารและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์อาคารอเนกประสงค์

0 0 903,000 -100 % 0

ปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต. บางแก้ว 95,700 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบ
สับไลน์บริเวณถนนสายศาลพอปู่ - วัด
ราษฎร์ศรัทธา หมู 5

81,000 0 0 0 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 30,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) 0 0 0 100 % 50,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ 119,010 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 295,710 0 933,000 50,000
รวมงบลงทุน 295,710 0 953,000 72,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตทอ pe จายน้ําประปา (หมู 6) 0 0 141,620 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 141,620 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 141,620 0

รวมงานก่อสร้าง 935,710 88,800 1,994,620 1,072,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,079,098 1,134,546.6 3,459,140 2,587,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการให้
ความชวยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ
ระบาดศัตรูพืช

12,000 11,720 12,000 0 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 12,000 11,720 12,000 42,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 37,279 12,550 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 37,279 12,550 30,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 49,279 24,270 42,000 62,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 47,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 47,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 49,279 24,270 42,000 109,500
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ขุดลอกคลองเพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา

0 0 0 100 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสําคัญของชาติ

0 31,778.7 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 0 100 % 50,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาลที่ 10

139,720 0 0 0 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติ

0 0 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 139,720 31,778.7 150,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 139,720 31,778.7 150,000 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 139,720 31,778.7 150,000 500,000
รวมแผนงานการเกษตร 188,999 56,048.7 192,000 609,500

รวมทุกแผนงาน 25,170,606.73 24,757,487.72 31,683,000 33,196,300
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางแกว

อําเภอบานแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,196,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,447,926 บาท
งบกลาง รวม 10,447,926 บาท

งบกลาง รวม 10,447,926 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 154,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้ 

1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง

3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ . 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3 )
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ.2561 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย 
เจ็บ ป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางาน
ใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณทั้งปี ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม)

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้

1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง  ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,440,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยจายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ได
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการงานขอมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ .2549 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 86  ลําดับที่  34       
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,118,400 บาท
 เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให

แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงเจตจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี 
ขึ้นไปได รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน ตามมติ 
ครม.เมื่อวัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุ
ต่ำกวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่    
28 เมษายน 2563

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มติ ครม. และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจฯ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549 มาตรา 16

2) มติ ครม.เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
3) มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 86 ลําดับที่ 35      
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  แก
ผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ
เป็นอยูยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 มาตรา 16

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 

บางแกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 86  ลําดับที่ 36     
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เงินสํารองจาย จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ 

เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได เชน การป้องกันและ 

แกไขอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว

วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เปน็ตน
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 19 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ . 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749

  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่องซักซอมแนวทางการใชจาย
งบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายตามขอผูกพัน
คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร   สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร  กระจกโคง
จราจร  กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา  เสาลมลุกจราจร  เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน  
   - เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบ 

ประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการ

จราจร

วันที่พิมพ : 4/8/2564  11:50:14 หนา : 6/131



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 343,926 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน 

ทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ 
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิไดนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงิน 

อุดหนุนมารวมคํานวณ
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2500
2) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ

ประมาณการรายจายประจําปีสมทบเขาเป็นกองทุน
บําเหน็็จ บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ลงวันที่  
23 กันยายน 2563   

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546

4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท
 เพื่อจายเป็นงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 

หรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ . 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ 
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40
   - เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ  และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนิน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,939,440 บาท

งบบุคลากร รวม 5,674,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,280 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1) คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท  

2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

 เป็นเงิน 269,280 บาท 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557     
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี้

1) คาตอบประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท

2) คาตอบประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท / เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้

1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000  บาท

2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท / เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท      
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,540,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ แยกรายละเอียด
ดังนี้ 

1) คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,200 บาท /เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 134,400 บาท 

2) คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาท /เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท  

3) คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 14 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท / เดือน 
เป็นเงิน 1,209,600 บาท 

4) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 86,400 บาท
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,449,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,019,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ใหแก พนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน

 ไดแก ปลัดอบต. ,หัวหนาสํานักปลัด,นักทรัพยากร
บุคคล,นิติกร,เจาพนักงานธุรการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2542  มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น โดยจายเป็น
คาตอบแทนรายเดือน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 84,000 บาท
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับ
ตามกฎหมาย จํานวน 12 เดือน ไดแก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  และหัวหนาสํานักปลัด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,100,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงประจําปีที่
มีสิทธิไดรับตามกฎหมายใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  3
 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
 2557  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิดรับตามกฎหมาย เชน เงินคาครอง
ชีพ พนักงานจางตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)    
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งบดําเนินงาน รวม 2,167,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบางแกวตามที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ และที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย เชน คณะกรรมการสอบขอ
เท็จจริงฯ คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.บางแกว สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และคาตอบ
แทนอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต.ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 -เป็นไปตามระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559      
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คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามกฎหมาย ตามสิทธิเบิกได
-เป็นไประเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 )
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน     

ค่าใช้สอย รวม 955,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 
-คาถายเอกสาร
-คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
- คาโฆษณา และเผยแพร ประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ)
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- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจาง
ทนายความ ,คาจางปรับปรุงโดเมน Website ,คาตรวจวินิจฉัย
โรค, คาทําหมันสัตว ฯลฯ
-คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
-คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง
-คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
 (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
 (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ

ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
 (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
 (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ

ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน
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- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง) 

ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) เชน กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ กรณีการ
ตรวจเยี่ยมราชการ การแถลงขาว เป็นตน เชน คาอาหาร , คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม
2. คาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย สมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีฯ และพระบรมวงศานุวงศ
3. คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ
4. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ไดแก คาพานพุม
ดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวย
ดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ รวมถึงคาใชจายในการประชา
สัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเขารวม
งานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง ๆ 
5. คาใชจายในการประชุมราชการ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และใหหมายความรวมถึงการประชุมทางไกลผานดาว
เทียม เชน คาอาหาร , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหอง
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ประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นตน ไดแก
-การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
-การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
-การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ หรือ
คําสั่งฯ 
-การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ
อื่นของรัฐหรือเอกชน 
-การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน
-การประชุมกรณีอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมสัมมนา คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ   
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาใชจายอื่น ที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ
-เป็นไปตามระเบีบบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

คาใชจายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ หรือคาจางในการสํารวจ ตรวจ
สอบ และรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลบางแกวและ
อื่นๆ    ที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 73 ลําดับที่ 116

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

จํานวน 500,000 บาทเพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
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ถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับ 
1) คาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
ถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนคณะกรรมการการ 
เลือกตั้ง 
-คาตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น
-คาตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทอง 
ถิ่น
-คาตอบแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น
-คาตอบแทนนายอําเภอ
-คาตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือใน 

การปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ สําหรับ
พนักงาน ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-คาใชจายในการจัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะสําหรับผูอํานวยการการเลือก 

ตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานและผูชวยปฏิบัติ 
งานที่มีหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งเดินทางไปติดตอราชการ
-คาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท อินเตอรเน็ต 
เป็นตน
-คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาใชจายในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพรอมการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
-คาใชจายเบ็ดเตล็ด
-คาวัสดุ เชน คาจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน , คาจัดพิมพบัตร 
เลือกตั้ง , คาจัดพิมพตัวอยางบัตรเลือกตั้ง , คาจัดหาบัตรทาบ
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บัตรเลือกตั้งคนพิการสําหรับผูพิการทางสายตาหรือผูสูง
อายุ , สมุดรายงานเหตุการณและแบบพิมพประจําหนวยเลือก
ตั้ง , คากระดาษตอเนื่องสําหรับจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับการเลือก
ตั้ง , คาหมึกที่ใชสําหรับพิมพเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง , คา
พิมพหนังสือ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง , คาจัดหาหีบบัตรเลือก
ตั้ง ,คาจัดหาสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง , คาใชจายในการขนสงและ
จัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และคาวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียนแบบ
พิมพประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
2) คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง
-คาตอบแทน เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
-คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค
- คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไชเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว4149
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
6) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/7539 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ 

ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่ 97 ลําดับที่ 2      
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใหแกบุคลากร
ของ อบต.บางแกว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณใหแกบุคลากรของ อบต.
บางแกว โดย มีคาใชจาย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คากระเปาหรือ สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาป้ายประชา สัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  
พ.ศ . 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบล 

บางแกว  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 98 ลําดับที่ 5 
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โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดลอมใหมีความ
ปลอดภัย กิจกรรม 5 ส.

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัด
สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. โดยมีคาใช
จาย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาอาหาร , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ฯ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 

บางแกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 99  ลําดับที่ 7 )

โครงการพัฒนาองคความรูของบุคลากร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาองคความรูของ 
บุคลากร โดยมีคาใชจาย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา
คุณ วิทยากร คาปา้ยประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
 ฝกึอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 

บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  หนาที่ 97  ลําดับที่ 3     
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โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันในองคกรและ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูที่สรางความผูกพันในองคกรและสรางแรงจูงใจใน
การทํางาน โดยมีคาใชจายเชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาของสมนาคุณในการศึกษา ดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ 

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คา 
เชาที่พัก คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล  

บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 98  ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาซอมปกติยานพาหนะ คาซอมกลางยาน
พาหนะ คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่องพน
หมอกควัน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ  การซอมแซมทรัพยสิน สามารถ
ทําได 2 วิธี คือ 
1) กรณีจางเหมาทั้งคาสิ่งของและแรงงาน
2) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาเอง
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ

รวม 560,000 บาทวัสดุสํานักงาน

จํานวน 80,000 บาท  - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานดังนี้
 (1) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลว เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลว ไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
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กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
  (2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเสียบกระดาษ กาว   สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1)  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 

แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว 

เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 

หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชนไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร 
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 

ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก 

ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ    ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ 

หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ 

ดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น 

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ 
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผง
วงจร  ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้  
(1)  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคาเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน
 เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน  
 ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  อาหารเสริม (นม) วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ดังนี้  
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง
 กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 

ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่นฯลฯ 

(3) ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น 

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ 
หรือคาซอมกลาง เชน  เบาะรถยนต เครื่องยนต

(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด

หมอน้ำ แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก 
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต

เข็มขัด นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    ดังนี้  
(1)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 

เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 

ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงตม น้ำมันเชื้อ
เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน 

จารบี น้ำมันเครื่อง ถาน กาซ น้ำมันเกียร น้ำมันหลอลื่น ฯลฯ     
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ    
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 

แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว 

เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 

หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ 
กลอง และระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม
กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก 
ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 

เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 

ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน 

โปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ 

ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก 

การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้  
(1) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
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(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเม
ื่อ ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 

ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) ,เทปบันทึกขอมูล ,หัวพิมพ 
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น 

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ 
หรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ , ซีดี 
รอมไดรฟ ,แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ
(Key board)  เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟีดเตอร,เมาส,
พรินเตอร, สวิตชิ่งบอกซ, เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub),
แผนวงจรเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card
,Antivirus Card,Sound Card เป็นตน,เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮาร
ดดิสต (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (
Optical) เปน็ตน , เราเตอร (Router) ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 332,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน คาไฟฟ้าสาธารณะ  หรือ  คา
ไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลบางแกว
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลบางแกว
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่
ขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว
 -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค   

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค   
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงคา
ใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลบางแกวและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค   

งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารไม ชนิดเปิด-ปิด จํานวน  4  ตู
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นตูเอกสารไม ชนิดเปิด-ปิด สูงไมต่ํากวา 80
 เซนติเมตร  กวางไมต่ํากวา 80 เซนติเมตร
2) ประตูบานเปิด มีมือจับ  พรอมกุญแจล็อค
3) มีชั้นวางไมนอยกวา 2 ระดับ สําหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุด
หนังสือ และของใชตางๆ
ตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 /2564

หนาที่ 14 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง เชน คา
ซอมรถยนตสวนกลาง ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต รถบรรทุก
น้ํา เครื่องถายเอกสาร และรายจายอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูรับพัสดุ พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับ อบต.บางตะบูนเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)

 พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14  สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2563
3)หนังสือองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน ที่ พบ 74401/189
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปี 2565
-เป็นไปตามเแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล  

บางแกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่  101  ลําดับที่ 15     
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายคางจายในปีงบประมาณที่ลวงมาแลว
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามคําพิพากษา
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 346,640 บาท
งบบุคลากร รวม 326,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 326,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 326,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ใหแก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายแผน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7    
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทบทวนและบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทบทวนและ
บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจาย เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.3/ ว 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อม 

โยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชนสูการพัฒนาทอง 
ถิ่นแบบบูรณาการ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่  97  ลําดับที่ 4
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,736,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,090,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,090,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,626,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ไดแก ผู
อํานวยการกองคลัง,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได,เจา
พนักงานพัสดุ,
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ
ตามกฎหมาย จํานวน 12 เดือน ไดแก  ผูอํานวยการกองคลัง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น   
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว

 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น  ลงวันที่ 18

 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 383,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงประจําปีที่
มีสิทธิไดรับตามกฎหมายใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)    

วันที่พิมพ : 4/8/2564  11:50:15 หนา : 47/131



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 38,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิดรับตามกฎหมาย เชน เงินคาครอง
ชีพ พนักงานจางตามภารกิจ 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)    
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งบดําเนินงาน รวม 641,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบางแกวตามที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ และที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย เชน คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัด
เลือก คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบ
คุมงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.บางแกว  และเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  และคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนแกอบต. 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ไดรับตาม
กฎหมายตามสิทธิที่จะไดรับ ดังนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 )
พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงิน บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
-คาถายเอกสาร
-คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
- คาโฆษณา และเผยแพร ประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา,คาจาง
ทําระบบแผนที่ภาษี ,คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี ฯลฯ
-คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
-คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง

ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมสัมมนา คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ   
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาใชจายอื่น ที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557      
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โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีป้าย ใน
ตําบลบางแกว

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ภาษีป้าย ในตําบลบางแกว โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
คาจางในการจัดเก็บขอมูลฯ คาวัสดุอุปกรณสิ่งพิมพ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 ) พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  หนาที่ 101 ลําดับที่ 16     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ  รถจักรยานยนต ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1) หนังสือสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
  (1) วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว เกิด
ความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลว ไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
 (2) วัสดุสิ้นเปลืองไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว 

ยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ  

เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชนกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา

ยางลบ น้ำยาลบคําผิด เทปกาว ลวดเสียบกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผง หมึก น้ำหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ำยาลบ
กระดาษไข ไม บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ 
หีบหอ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก 

งาน พวงมาลัย พวงมาลา กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
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 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูมกระเป๋าใส
กลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
-เป็นไปตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้  
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(1) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) ,เทปบันทึกขอมูล ,หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ ,ซีดีรอม
ไดรฟ,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ(Key board),  เมนบอรด(Main Board),เมมโมรี่
ซิป(Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟีดเตอร ,เมาส ,พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ,เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub),แผนวงจรเล็ก
ทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card 
เป็นตน,เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette),แบบฮารดดิสต (Hard Disk),แบบซีดี
รอม (CD ROM),แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน , เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
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งบลงทุน รวม 4,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน จํานวน 4,600 บาท
เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน ขนาดกวางไมนอยกวา 60 ซ.ม. ขนาดความ 

ยาวไมนอยกวา 150 ซ.ม. และขนาดความสูงไมนอยกวา 75 ซ.ม 

. จํานวน 2 ชุด ตั้งตามราคาทองตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
หนาที่ 14 ลําดับที่ 6

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม 355,320 บาทงบบุคลากร
รวม 355,320 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวม 355,320 บาทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

จํานวน 355,320 บาทเพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลของ องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 487,000 บาท

งบบุคลากร รวม 297,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 297,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 297,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 12 เดือน 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7
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งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบางแกว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติดาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับจิตอาสาภัยพิบัติและ
ผูสังเกตการณ  โดยมีคาใชจายเชน  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ 

อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุุณ 

วิทยากร  คายานพาหนะ  คาเชาสถานที่ คาเชาที่พัก คาปาย 

ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น เป็นตน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
 ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 

การจําแนกรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บาง แกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1      
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาป้าย
รณรงค คาเชาและติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบริเวณที่ตั้งจุดบริการ คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่มคาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง และคาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ เป็นตน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่ 87 ลําดับที่ 2     
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โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยมีคาใชจาย เชน   คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม   คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น สําหรับดําเนิน
โครงการ  เป็นตน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 87 ลําดับที่ 1    
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายที่มีไวประจําสํานักงานหรือประจํา 
หองปฏิบัติการตาง ๆ หรือวัสดุเครื่องแตงกายที่จําเป็น
ลักษณะวัสดุเครื่องแตงกายใหมีลักษณะดังนี้
(1) เครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ  อปพร. 
ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา รวมทั้งบัตร 
ประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย 
อปพร.ฯลฯ
(2) เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ 
ตาม มาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน
(3) วัสดุอื่นที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยาง
หรือหนัง ผาปิดปาก -  ปิดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเข่า 
(รองเทาบูต) เสื้อกันฝน ฯลฯ
(4) ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดุเครื่องแตงกายอื่นตามที่ปลัด 

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบดวย
-วัสดุคงทน ไดแก วาลวน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) , ทอ
 สายสงน้ำ, สายดับเพลิง , อุปกรณดับไฟป่า เชน สายฉีด,

ถัง , ไมตบไฟ ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 396,000 บาท

งบบุคลากร รวม 396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,008,550 บาท
งบบุคลากร รวม 1,437,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,437,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 982,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจําปี ใหแกพนักงานครู ตําแหนง ครู 3 อัตรา จํานวน 12
เดือน  
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3)  
พ.ศ.2558      
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ใหแกครู อันดับ คศ.2 ที่มีสิทธิไดรับ
ตามกฎหมาย จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 371,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางประจําปี จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ให
แกพนักงานจางตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที3่)      

งบดําเนินงาน รวม 1,203,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบางแกวตามที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ และที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย เชน คณะกรรมการสอบขอ
เท็จจริงฯ คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.บางแกว และเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง และคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนแก อบต.ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้ 
1) กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู ที่มีสิทธิ
ไดรับตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 608,050 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานครู  พนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการคายเยาวชนวิถีพุทธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนวิถี
พุทธ โดยมีคาใชจาย เชน  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ   คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําแข็งและน้ําดื่ม คาเชาสถานที่
คาเชายานพาหนะ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่ 81 ลําดับที่ 24    

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายในการจัดงาน เชน 
1. คารับรอง ผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค
  1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  1.2 คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
2. คาใชจายเกี่ยวกับสถาที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ ดังนี้
   2.1 คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
   2.2 คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน  เครื่องเสียง เตนท เวที
   2.3 คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่น ๆ 
   2.4 คาจางเหมาทําความสะอาด
   2.5 คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ 
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   2.6 คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน คากระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
   2.7 คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
3. คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน ดังนี้

3.1 คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
3.2 คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขง

ขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ
   3.3 เงินหรือรางวัลที่มอบใหกับผูชนะการประกวดหรือแขงขัน
4. คาจางเหมาจัดนิทรรศการ
5. คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ
6. คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 

 บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 80  ลําดับที่ 18    

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน โดยมีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําแข็งและน้ําดื่ม คาเชาสถานที่ คา
เชายานพาหนะ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 80 ลําดับที่  19       

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 408,050 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาเบิกหักผลักสง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 2
 แหง ดังนี้
= สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตรามื้อละ 21 บาท ตอคน จํานวน 245 วันเป็น
เงิน 123,480  บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรศรัทธาสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 154,350  บาท 
= สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
1) คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตราคนละ1,700บาท/ปี เป็นเงิน 40,800 บาท
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- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรศรัทธาสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 51,000

 บาท  
2) คาหนังสือ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565  อัตราคนละ 200บาท/ปี เป็นเงิน 3,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรศรัทธา สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,600 บาท
3) คาอุปกรณการเรียน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตรา คนละ200บาท/ปี เป็นเงิน 3,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรศรัทธา สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565  อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,600 บาท
4) คาเครื่องแบบนักเรียน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนารามสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตรา คนละ 300บาท/ปี  เป็นเงิน 4,800
 บาท     
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรศรัทธา สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค 

เรียนที่ 1/2565 อัตราคนละ 300บาท/ปี  เป็นเงิน 5,400 บาท 
5) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงิน 6,880 บาท
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 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรศรัทธา สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงิน 7,740 บาท
 -เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  หนาที่ 79 ลําดับที่ 14 

วันที่พิมพ : 4/8/2564   11:50:15 หนา : 73/131



ค่าวัสดุ รวม 553,800 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 553,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 แหง และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 แหง
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค 

เรียนที่1/2565 อัตราจัดสรรคนละ7.37บาท จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 45,990 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรศรัทธา สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาค
เรียนที่ 1/2565 อัตรา จัดสรร คนละ 7.37 บาท จํานวน 260

 วัน เป็นเงิน 57,490 บาท  
3) โรงเรียนบานบางแกว สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
 ตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565
 อัตราจัดสรร คนละ7.37บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 327,680
 บาท
4) โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียน
ที่ 1/2565 อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 122,640  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 

การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 79  ลําดับที่ 17      
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,367,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,367,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษา-พลศึกษา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการ
สอนกลุมสาระสุขศึกษา-พลศึกษา ใหแกโรงเรียนบานบางแกว
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แและที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2563
3) หนังสือโรงเรียนบานบางแกว ที่ ศธ 04104.080/165 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 

บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  2/2563
 หนาที่ 4  ลําดับที่ 1 
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อุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับประถม
ศึกษาใหแกโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563  
3) หนังสือโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา ที่ ศธ 04104.081/83 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล  

บางแกว  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 81 ลําดับที่  23       
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อุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย ใหแก โรงเรียนบานบางแกว  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ .2563
3) หนังสือโรงเรียนบานบางแกว ที่ ศธ 04104.080/165 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
-แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว(พ.ศ
2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  หนาที่ 80 ลําดับที่  21       
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อุดหนุนโครงการเสริมสรางทักษะนาฎศิลป์และดนตรีพื้นบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางทักษะนาฎศิลป์และ
ดนตรีพื้นบาน ใหแก โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 
3) หนังสือโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา ที่ ศธ 04104.081/83 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 

บางแกว  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  หนาที่ 81  ลําดับที่ 22      
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานบางแกว จํานวน 718,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก โรงเรียน
บานบางแกวสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียน
ที่ 1/2565 อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน จํานวน 200 วัน   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563  
3) หนังสือโรงเรียนบานบางแกว ที่ ศธ 04104.080/165 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 79  ลําดับที่ 15 
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา จํานวน 268,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ราษฎรศรัทธา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)ตามจํานวนเด็กในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียน
ที่ 1/2564 อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง      
 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 
3) หนังสือโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา ที่ ศธ 04104.081/83 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 –ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่ 79  ลําดับที่ 16        
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว เปลหามคน
ไข ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข)  ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุง
มือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สาร
สม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายที่มีไวประจําสํานักงานหรือประจํา 
หองปฏิบัติการตาง ๆ หรือวัสดุเครื่องแตงกายที่จําเป็น
ลักษณะวัสดุเครื่องแตงกายใหมีลักษณะดังนี้
(1) เครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ  อปพร.

ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา รวมทั้งบัตร 
ประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร.
(2) เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ 
ตาม มาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน
(3) วัสดุอื่นที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยางหรือ 

หนัง ผาปิดปาก - ปิดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทา 
บูต) เสื้อกันฝน เป็นตน
(4) ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดุเครื่องแตงกายอื่นตามที่ปลัด 

กระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 769,000 บาท
งบบุคลากร รวม 297,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 297,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 297,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขจํานวน 12
 เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7  
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งบดําเนินงาน รวม 472,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบางแกวตามที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ และที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย  เพื่อเป็นคาป่วยการชด
เชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใน
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดแก นักบริบาล/อาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคการบริหารสวนตําบลบาง
แกวหรือใกลเคียง หรือที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2561     
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนดานการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อชวยเหลือประชาชนดานการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ  ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการป้องกัน การควบคุม การ
แพร และการระงับการระบาด ของโรคนั้น หรือสรางภูมิคุมกัน
โรคใหกับผูที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ องคความรู
เกี่ยวกับโรคติดตอ การชวยเหลือหนวยงานของรัฐและเอกชนให
เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน การเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดตอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ
  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 

บางแกว (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 7 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาทรายอะเบท
 คาน้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง  คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล  

บางแกว  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 82 ลําดับที่ 25      
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ โดยมีคาใชจาย เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นตน
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ 
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

  หนาที่ 4  ลําดับที่ 2      
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  จํานวน 3  โครงการ ประกอบดวย 
1.โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
3.การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา
ฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิร
ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีคาใชจาย เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
ตามอํานาจหนาที่และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใช
จาย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาวัคซีน คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการ เป็นตน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล  

บางแกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 82   ลําดับที่ 27 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไดแก การชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัย
ฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย

เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 7
 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 730,000 บาท

งบบุคลากร รวม 480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงประจําปีที่
มีสิทธิไดรับตามกฎหมายใหแกพนักงานจางทั่วไป 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 35
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
 2557  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิดรับตามกฎหมาย เชน เงินคาครอง
ชีพ พนักงานจางทั่วไป 4  อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)    
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  ให
แกบริษัทเอกชนรับกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภท
นี้  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา ทรัพยสิน ที่อยูในความดูแล
ของ อบต.บางแกว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ฝาทอ
ระบายน้ํา ฝาทอรางระบายน้ํา คาลอกทอ รางระบายน้ํา บอ
พัก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 733,880 บาท

งบบุคลากร รวม 611,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 611,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 202,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงประจําปีที่
มีสิทธิไดรับตามกฎหมายใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 1
 อัตรา ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 35
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
 2557  
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งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยมีคาใชจาย เชน คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรม  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาพาหนะ คาของสมนาคุณศึกษาดู
งาน  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 )  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล 

บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 90  ลําดับที่  1      
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โครงการจัดกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยมีคาใชจาย เชน  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรม  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่และระเบียบฯ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 76 ลําดับที่  7      
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ โดยมีคาใชจาย เชน คาวัสดุอุปกรณ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา 
ใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บาง แกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 76 ลําดับที่  6       
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแมบาน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของสตรีแมบาน  โดยมีคาใชจาย เชน  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  
และ อุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรม  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  และ
คาใช จายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่ พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   หนาที่ 76  ลําดับที่  5      
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โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริม
อาชีพ โดยมีคาใชจาย เชน  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ 
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน   คาเชา
พาหนะ  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา 
สมนาคุณวิทยากร   คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใชจายอื่น 

ที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่ พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 - 2565 )  หนาที่ 76   ลําดับที่ 4       
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งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดให
กับที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม 
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่ พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บาง แกว  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 78  ลําดับที่ 13    
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อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม 
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  หนาที่ 77  ลําดับที่ 10    
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อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบล 
เพื่อป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็ง
ระดับหมูบาน ตําบล ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง      
 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 12   

วันที่พิมพ : 4/8/2564   11:50:16 หนา : 103/131



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 69,164 บาท

งบดําเนินงาน รวม 69,164 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลบางแกว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตําบลบางแกว  โดยมี
คาใชจายเชน  คาเตรียมสนามแขงขัน  คาอุปกรณกีฬา คาตอบ
แทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผู
ชนะการแขงขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลเพื่อมอบใหผูชนะการแขงขัน คาอาหารกลางวัน คาน้ํา
แข็ง น้ําดื่ม คาเชาเตนท คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ
 เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ ฯลฯ  
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่และระเบียบ ฯ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7 )  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนาที่ 96 ลําดับที่ 1      
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ค่าวัสดุ รวม 29,164 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 29,164 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน อาทิเชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไมตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไมแบตมินตัน 
ลูกแบตมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกรอ ตะกราหวายแชรบอล ลูกเปตอง ลูกวอลเลยบอล

ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกรอ ตาขายวอลเลยบอล

นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ำหนัก เสาตาขาย กีฬา 
เชน เสาตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก หรือ 

อุปกรณกีฬาอื่นๆ  ฯลฯ     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต โดยมีคาใชจาย เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา  คา
รับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลาง
วัน คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของ  ไดแก คาจัดสถานที่  คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เชน เครื่อง
เสียง    เตนท  เวที  ฯลฯ
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่ พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 )  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 96 ลําดับที่ 5      
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว โดยมีคาใชจาย เชน คาจางเหมาปั้น
ประติมากรรมเกลือ  คาปรับปรุงประติมากรรม คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาไฟฟ้าสองสวาง คาเชาเครื่องปั่นไฟ   คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง คาเชาสถานที่ คาเชาเวที  คาปรับปรุงสถานที่  คาใช
จายในการตกแตงจัดสถานที่จัดงาน  คาปรับปรุงหองสุขา คาเชา
รถสุขาเคลื่อนที่ คาเชารถดูดสิ่งปฏิกูล คาจางมหรสพ และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน 
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่ พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนา 91  ลําดับที่ 1      
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรี
เมืองเพชร ประจําปี 2565 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอบาน
แหลม 
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บาง แกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 91 ลําดับที่  2       

อุดหนุนโครงการเปิดโลกทะเลโคลน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเปิดโลกทะเล
โคลน ประจําปี 2565 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม 
ตามอํานาจหนาที่และระเบียบ ฯ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 )  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บาง แกว ( พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 91 ลําดับที่ 3      
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,515,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,220,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,220,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 735,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบล  จํานวน 2
อัตรา รวม 12 เดือน 
ไดแก ผูอํานวยการกองชาง,นายชางโยธา
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น ขอ 4
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสาม
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขอ 7   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ
ตามกฎหมาย จํานวน 1อัตรา รวม 12 เดือน ใหแก ผูอํานวยการ
กองชาง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น   

3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 383,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานประจําปีที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมายใหแก  พนักงาน
จางตามภารกิจ   2 อัตรา  พนักงานจางทั่วไป   1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
 2557  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ พนักงานจางตามภารกิจ   2
 อัตรา  พนักงานจางทั่วไป   1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 35 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น  

3) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่2)    
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งบดําเนินงาน รวม 294,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบางแกวตามที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ และที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย เชน คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัด
เลือก คณะกรรมการการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบ
คุมงานกอสราง คณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.บาง
แกว และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง และคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกอบต.  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกปรเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 -เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่ง
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน    

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 
-คาถายเอกสาร
-คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
- คาโฆษณา และเผยแพร ประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาออก
แบบ คารับรองแบบ ฯลฯ
-คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
-คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง
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-คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
 (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
 (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ

ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
 (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
 (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ

ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง) 

ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานงาน หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องพิมพ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 147,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
  (1) วัสดุคงทน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว เกิดความ
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
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แลว ไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
 (2) วัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเสียบกระดาษ กาว   สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา กรวยดอกไม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2563
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3479 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ดังนี้  
(1) ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชนไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(3)  ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
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วัสดุกอสราง จํานวน 57,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ดังนี้  
(1) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 

แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว 

เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 

หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ 
กระจกโคง มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจารจร ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 

เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 

ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่นฯลฯ

(3)  ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอ
น้ํา แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิคฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    ดังนี้  
(1)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นฯลฯ     
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22

 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้  
(1) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) ,เทปบันทึกขอมูล ,หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล , ฮารดดิสกไดรฟ , ซีดี
รอมไดรฟ ,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ
(Key board),เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่
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ซิป (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟีดเตอร , เมาส 
,พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ, เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub),
แผนวงจรเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card , Lan 
Card , Antivirus Card , Sound Card เป็นตน , เครื่องอาน
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) 
แบบฮารดดิสต (Hard Disk),แบบซีดีรอม (CD ROM),
แบบออพติคอล (Optical),เราเตอร (Router) ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งานก่อสร้าง รวม 1,072,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางออกแบบ จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบแปลน  เชน งานกอสรางถนน งาน
อาคาร งานรางระบายน้ํา งานสะพานและทอลอดเหลี่ยม และ
อื่นๆ เป็นตน ที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภาย
นอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เหมาเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 

ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจำปของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 4/8/2564   11:50:16 หนา : 122/131



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน
1) ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2) ซอมแซมถนนลูกรัง
3) ซอมแซมถนนหินคลุก
4) ซอมแซมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
5) ซอมแซมหอกระจายขาว/เสียงตามสาย
6) ซอมแซมกลองวงจรปิดและอุปกรณตางๆ
7) ซอมแซมฝารางระบายน้ํา ฝาทอ บอพัก
8) อื่นๆ ตามอํานาจหนาที่
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 
3) หนังสือสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบลงทุน รวม 72,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส จํานวน 18,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาด 2,000
 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
คุณลักษณะดังนี้
1) แบบไฟเบอรกลาส
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา 2,000 ลิตร
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 หนาที่ 14 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร จํานวน 2 อัน 

ตั้งตามราคาทองตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 หนาที่ 15 ลําดับที่ 10
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) ในการ
ดําเนินการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค     สิ่งสาธารณูปการ  คากอ
สรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ และคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สรางเกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่มและการอนุมัติจายเงิน
เพิ่ม(คา K)  แกผูรับจางของหนวยงาน ในฐานะคูสัญญาจาง
-เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยคา
กอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คาK)

3. หนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องการตรวจ
สอบการเบิกจายคาจาง สัญญาจางแบบปรับราคาได (คาK) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3479 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 109,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 62,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 42,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนดานการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมี
รายไดนอย

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกร กรณี
ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย 
 -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ 

ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 /2564
  หนาที่ 8 ลําดับที่ 3
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โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช โดยมีคาใชจาย เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่ และระเบียบ ฯ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  หนาที่ 84 ลําดับที่ 30    
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ดังนี้  
(1)  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 

แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว 

เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ 

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ 

หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 

เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 

ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน ตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและ 

กําจัดศัตรูพืช พืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวนํา วัสดุเพาะ 

ชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา 
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษฯลฯ 
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว

 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
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งบลงทุน รวม 47,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,500 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 47,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายบา แบบขอ
แข็ง จํานวน 5 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
 -เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
-เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 หนา 14 ลําดับที่  4

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ขุดลอกคลองเพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ํา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการขุดลอกคลอง ขุดลอกกําจัด
วัชพืชในคูคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เหมาเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
แกว ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  หนาที่ 95 ลําดับที่ 12  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ    เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางแกว ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 
 หนา 10  ลําดับที่ 1
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ปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน
สําคัญของชาติ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตางๆในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติ เชน คาตนไม คาวัสดุอุปกรณ คาไมสําหรับกั้นคอก คาจาง
เหมา คาดิน คาปุ๋ย คาน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามอํานาจหนาที่ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 5
 ลําดับที่ 1  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

154,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,440,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,118,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสํารองจาย 80,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

343,926

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

154,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,440,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,118,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสํารองจาย 80,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

343,926

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,540,560

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,327,200 297,000 1,378,560 297,000 409,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,483,800 371,140 432,000 202,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

158,640 48,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 5,000 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,540,560

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

735,120 7,444,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 383,640 2,873,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 266,640

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000 257,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 308,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

85,000 34,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 180,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

140,000 60,000

คาใช้จายในการรังวัด
แนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

40,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้ง

500,000

โครงการทบทวนและ
บูรณาการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 308,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

27,000 146,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 230,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 220,000

คาใช้จายในการรังวัด
แนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

40,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้ง

500,000

โครงการทบทวนและ
บูรณาการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้แก
บุคลากรของ อบต.บาง
แก้ว

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ของงานและการจัด
สภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย กิจกรรม 
5 ส.

10,000

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ของบุคลากร

10,000

โครงการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างความผูกพันใน
องค์กรและสร้างแรงจูง
ใจในการทํางาน

100,000

โครงการสํารวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย ใน
ตําบลบางแก้ว

108,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้แก
บุคลากรของ อบต.บาง
แก้ว

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ของงานและการจัด
สภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย กิจกรรม 
5 ส.

10,000

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ของบุคลากร

10,000

โครงการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างความผูกพันใน
องค์กรและสร้างแรงจูง
ใจในการทํางาน

100,000

โครงการสํารวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย ใน
ตําบลบางแก้ว

108,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 815,000 1,095,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
แก้ว

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดทั้งปี

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

20,000

โครงการคายเยาวชนวิถี
พุทธ

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

70,000

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

408,050

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
แก้ว

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดทั้งปี

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

20,000

โครงการคายเยาวชนวิถี
พุทธ

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

70,000

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

408,050

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

90,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

90,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

50,000

วันที่พิมพ์  : 4/8/2564  09:31:17 หน้า : 12/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

250,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในชุมชน

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

13,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรีแมบ้าน

12,000

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพ

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลบางแก้ว

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

คาจ้างออกแบบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

250,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในชุมชน

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

13,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรีแมบ้าน

12,000

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพ

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลบางแก้ว

40,000 40,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว

500,000 500,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

50,000 50,000

คาจ้างออกแบบ 200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ขุดลอกคลองเพื่อกําจัด
วัชพืชและสิ่งกีดขวาง
ทางน้ํา

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการให้
ความชวยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

โครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการ
ระบาดศัตรูพืช

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวัน
สําคัญของชาติ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 553,800

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ขุดลอกคลองเพื่อกําจัด
วัชพืชและสิ่งกีดขวาง
ทางน้ํา

400,000 400,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการให้
ความชวยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

30,000 30,000

โครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการ
ระบาดศัตรูพืช

12,000 12,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

50,000 50,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวัน
สําคัญของชาติ

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,000 155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 593,800

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000 355,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุกีฬา

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 215,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

72,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 8,000

โต๊ะทํางาน 4,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาซอมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ

50,000

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุกีฬา 29,164 29,164

วัสดุกอสร้าง 57,800 57,800

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 215,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

72,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 8,000

โต๊ะทํางาน 4,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาซอมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ

50,000

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 18,200 18,200

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เทปวัดระยะ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุม
สาระสุขศึกษา-พลศึกษา

90,000

อุดหนุนโครงการครูสอน
นักเรียนระดับประถม
ศึกษา

180,000

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เทปวัดระยะ 4,000 4,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

47,500 47,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุม
สาระสุขศึกษา-พลศึกษา

90,000

อุดหนุนโครงการครูสอน
นักเรียนระดับประถม
ศึกษา

180,000

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการเสริม
สร้างทักษะนาฎศิลป์
และดนตรีพื้นบ้าน

20,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
บางแก้ว

718,200

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา

268,800

อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมวันตอต้านยา
เสพติด

8,000

อุดหนุนโครงการจัด
ระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมูบ้าน ตําบล 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

13,000

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมรวมงานพระ
นครคีรี

อุดหนุนโครงการเปิด
โลกทะเลโคลน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการเสริม
สร้างทักษะนาฎศิลป์
และดนตรีพื้นบ้าน

20,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
บางแก้ว

718,200

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา

268,800

อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมวันตอต้านยา
เสพติด

8,000

อุดหนุนโครงการจัด
ระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมูบ้าน ตําบล 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

13,000

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมรวมงานพระ
นครคีรี

30,000 30,000

อุดหนุนโครงการเปิด
โลกทะเลโคลน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 25,000

รวม 10,447,926 11,377,520 487,000 4,404,550 919,000 50,000 880,000 733,880
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 25,000

รวม 699,164 2,587,760 609,500 33,196,300
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