
  

 
 

 

ร่างข้อบัญญัติต าบล 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

ของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์จงัหวดัชัยภูมิ 
  

 



องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
เขต/อําเภอ เกษตรสมบูรณ    จังหวัดชัยภูมิ

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

9 หมู 12  ซอย-  ถนนเกษตร-รองแสนคํา  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  36120

พื้นที่ 61.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,025 คน
ชาย 1,560 คน

หญิง 1,465 คน

ขอมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานเปา
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานเปา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานเปา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,078,933.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,934,684.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,888,316.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
317,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 13,257.57 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 24,950,082.35 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 7,634.25 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 54,538.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 167,781.67 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 16,078.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,369,045.33 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,335,005.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,232.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 21,845,619.29 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 4,525,800.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,976,705.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,269,307.50 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,619,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,454,806.79 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,232.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,755,025.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 7,634.25 67,000.00 14,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

54,538.10 89,000.00 63,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 167,781.67 250,000.00 200,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 16,078.00 50,500.00 15,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 500.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 246,032.02 457,000.00 292,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,369,045.33 18,844,083.00 14,720,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,369,045.33 18,844,083.00 14,720,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,335,005.00 12,049,053.00 13,947,630.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,335,005.00 12,049,053.00 13,947,630.00

รวม 24,950,082.35 31,350,136.00 28,960,130.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,525,800.00 5,106,811.00 5,421,450.00

งบบุคลากร 6,976,705.00 11,395,890.00 12,366,380.00

งบดําเนินงาน 5,269,307.50 7,297,035.00 6,485,100.00

งบลงทุน 1,619,000.00 3,222,400.00 4,051,800.00

งบเงินอุดหนุน 3,454,806.79 4,328,000.00 635,400.00

รวมจายจากงบประมาณ 21,845,619.29 31,350,136.00 28,960,130.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านเปา
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,565,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,057,020

แผนงานสาธารณสุข 1,491,940

แผนงานสังคมสงเคราะห 907,740

แผนงานเคหะและชุมชน 3,151,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,390,140

แผนงานการเกษตร 344,760

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,421,450

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,960,130



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,421,450 5,421,450
    งบกลาง 5,421,450 5,421,450

หนา : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,741,380 516,240 1,574,180 355,320 7,187,120
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,170,260 516,240 1,574,180 355,320 4,616,000

งบดําเนินงาน 1,912,000 24,000 361,000 0 2,297,000
    คาตอบแทน 280,000 3,000 90,000 0 373,000

    คาใชสอย 1,008,000 21,000 199,000 0 1,228,000

    คาวัสดุ 355,000 0 70,000 0 425,000

    คาสาธารณูปโภค 269,000 0 2,000 0 271,000

งบลงทุน 50,000 0 11,800 0 61,800
    คาครุภัณฑ 50,000 0 11,800 0 61,800

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

รวม 6,723,380 540,240 1,946,980 355,320 9,565,920

หนา : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 330,000 330,000
    คาใชสอย 150,000 150,000

    คาวัสดุ 180,000 180,000

รวม 330,000 330,000

หนา : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 435,600 2,138,520 2,574,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 435,600 2,138,520 2,574,120

งบดําเนินงาน 105,000 962,500 1,067,500
    คาตอบแทน 10,000 40,000 50,000

    คาใชสอย 45,000 585,300 630,300

    คาวัสดุ 50,000 337,200 387,200

งบลงทุน 0 50,000 50,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 365,400 365,400
    เงินอุดหนุน 0 365,400 365,400

รวม 540,600 3,516,420 4,057,020

หนา : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 203,340 203,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 203,340 203,340

งบดําเนินงาน 1,088,600 1,088,600
    คาตอบแทน 130,000 130,000

    คาใชสอย 698,600 698,600

    คาวัสดุ 260,000 260,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 1,491,940 1,491,940

หนา : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 562,740 0 562,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 562,740 0 562,740

งบดําเนินงาน 25,000 320,000 345,000
    คาตอบแทน 5,000 0 5,000

    คาใชสอย 20,000 320,000 340,000

รวม 587,740 320,000 907,740

หนา : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 545,160 545,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 545,160 545,160

งบดําเนินงาน 406,000 406,000
    คาใชสอย 266,000 266,000

    คาวัสดุ 140,000 140,000

งบลงทุน 2,200,000 2,200,000
    คาครุภัณฑ 2,200,000 2,200,000

รวม 3,151,160 3,151,160

หนา : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    คาใชสอย 120,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 170,000 170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 90,000 130,000
    คาใชสอย 40,000 90,000 130,000

รวม 40,000 90,000 130,000

หนา : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,081,140 0 1,081,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,081,140 0 1,081,140

งบดําเนินงาน 569,000 0 569,000
    คาตอบแทน 110,000 0 110,000

    คาใชสอย 269,000 0 269,000

    คาวัสดุ 90,000 0 90,000

    คาสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000

งบลงทุน 340,000 1,400,000 1,740,000
    คาครุภัณฑ 300,000 0 300,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 40,000 1,400,000 1,440,000

รวม 1,990,140 1,400,000 3,390,140

หนา : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 212,760 0 212,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 212,760 0 212,760

งบดําเนินงาน 102,000 30,000 132,000
    คาตอบแทน 2,000 0 2,000

    คาใชสอย 90,000 30,000 120,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 314,760 30,000 344,760

หนา : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,565,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,057,020

แผนงานสาธารณสุข 1,491,940

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 907,740

แผนงานเคหะและชุมชน 3,151,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,390,140

แผนงานการเกษตร 344,760

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,421,450

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,960,130

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปา และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
เปา

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 28,960,130 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,960,130 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเปา
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายวัชรินทร์   พงศ์ธีระดุลย์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปา

อนุมัติ

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

(นายสนอง   มะลัยขวัญ)

ตําแหนง นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา

อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 42,777.88 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 82,196.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 2,036.25 60,000.00 -91.67 % 5,000.00
     ภาษีปาย 11,689.00 3,174.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     อากรการฆาสัตว 756.00 2,424.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 137,418.88 7,634.25 67,000.00 14,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,309.50 611.10 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 28,140.00 37,560.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 945.00 2,039.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 200.00 290.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 27,209.00 6,638.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 2,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

12,100.00 5,400.00 15,000.00 -53.33 % 7,000.00

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 69,903.50 54,538.10 89,000.00 63,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 185,004.01 167,781.67 250,000.00 -20.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 185,004.01 167,781.67 250,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 29,410.00 16,078.00 50,000.00 -70.00 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 29,410.00 16,078.00 50,500.00 15,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 500.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 0.00 251,522.83 400,000.00 -35.00 % 260,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,840,612.24 9,616,502.53 13,418,083.00 -25.47 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,159,966.57 1,162,599.77 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 48,953.60 19,189.83 50,000.00 -50.00 % 25,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,624,450.51 2,293,612.10 2,920,000.00 -24.66 % 2,200,000.00
     คาภาคหลวงแร 21,862.89 15,361.09 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 23,071.03 25,491.18 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

600,249.00 984,766.00 800,000.00 25.00 % 1,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,000.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,320,165.84 14,369,045.33 18,844,083.00 14,720,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,696,863.00 10,335,005.00 12,049,053.00 15.76 % 13,947,630.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,696,863.00 10,335,005.00 12,049,053.00 13,947,630.00
รวมทุกหมวด 23,438,765.23 24,950,082.35 31,350,136.00 28,960,130.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเปา

อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,960,130   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 14,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

ภาษีปาย จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทา
กับปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 63,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาดอกเบี้ยเงินฝาก
จะมีอัตราสูงกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดต่ํา
กวาปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,720,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรสูงกวาปที่ผานมา

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

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรต่ํากวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรต่ํากวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรต่ํากวาปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 14/9/2564  16:02:37 หนา : 3/4



คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรสูงกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,947,630 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,947,630 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรสูงกวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 79,117 76,001 120,000 8.33 % 130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,958 3,740 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,982,600 3,072,400 3,393,800 -0.27 % 3,384,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,056,800 1,057,600 1,383,000 -3.86 % 1,329,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 52,000 48,000 60,000 20 % 72,000

เงินสํารองจาย 0 0 500,000 -80 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 300,250

รายจายตามข้อผูกพัน 100,000 100,000 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

0 168,059 386,111 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปา

อําเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

138,500 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 4,412,975 4,525,800 5,947,911 5,421,450
รวมงบกลาง 4,412,975 4,525,800 5,947,911 5,421,450
รวมงบกลาง 4,412,975 4,525,800 5,947,911 5,421,450

รวมแผนงานงบกลาง 4,412,975 4,525,800 5,947,911 5,421,450
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

79,200 86,400 86,400 0 % 86,400
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,606,800 1,713,600 1,886,400 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,284,320 2,398,320 2,571,120 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 683,990 763,380 859,610 91.53 % 1,646,400

เงินประจําตําแหนง 70,000 0 39,900 426.32 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 241,680 252,720 365,280 -24.38 % 276,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 43,300 -13.12 % 37,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,043,670 1,064,100 1,308,090 2,170,260
รวมงบบุคลากร 3,327,990 3,462,420 3,879,210 4,741,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

249,380 144,050 170,000 0 % 170,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,220 42,020 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 40,000 25 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 28,100 21,750 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 293,700 207,820 270,000 280,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 147,900 0 0 0 % 0

คาจ้างประเมินผลการดําเนินงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

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

คาจ้างเหมาอื่นๆ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 25,900 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,460 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ,  
งานพระราชพิธี , รัฐพิธีตางๆ

0 0 60,000 -100 % 0
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.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับตําบล

0 0 10,000 -100 % 0

.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของ อบต. กลุมแมบ้าน 
อสม. และผู้นําชุมชน

0 0 50,000 -100 % 0

.โครงการรวมรับฟังปัญหาและความต้อง
การของประชาชน 
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผน
พัฒนาท้องถิ่น.

0 0 20,000 -100 % 0

.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร

0 0 20,000 -100 % 0

.โครงการสนองงานนโยบายของ
อําเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย

0 0 90,000 -100 % 0

.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราช สุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 20,000 0 % 20,000

.โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลขาว
สารและความรู้ตางๆ

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 100,000 400 % 500,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 33,830 26,514 60,000 -66.67 % 20,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ,
งานพระราชพิธี,รัฐพิธีตางๆ

0 0 0 100 % 60,000

โครงการดําเนินการตามนโยบายของ
อําเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง.

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากร

0 11,750 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริ งานพระ ราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย

0 45,268 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของ อบต. กลุมแมบ้าน 
อสม. และผู้นําชุมชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของ อบต.กลุมแมบ้าน อสม
 และผู้นําชุมชน

199,550 0 0 0 % 0
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โครงการรวมรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผน
พัฒนาท้องถิ่น.

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทร  เทพยวรางกูร

19,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลขาว
สารและความรู้ตางๆ ฯลฯ

0 14,300 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลขาว
สารและความรู้ตางๆ

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 19,230 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 400,280 252,422 738,000 1,008,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,760 125,325 110,100 -27.34 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,305 34,705 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,200 52,800 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 64,816.2 104,401.22 138,000 -42.03 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,780 2,920 50,000 -90 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,200 8,400 60,000 0 % 60,000
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วัสดุอื่น 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 196,061.2 328,551.22 508,100 355,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 111,934.57 137,152.21 180,000 -11.11 % 160,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,694.26 3,734.38 10,000 -40 % 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,150 1,376.4 5,000 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 83,186.64 101,809.8 95,000 -5.26 % 90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 199,965.47 244,072.79 290,000 269,000
รวมงบดําเนินงาน 1,090,006.67 1,032,866.01 1,806,100 1,912,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แบบมีพนักพิง ระดับ 6-7 จํานวน 4 
ตัว

19,960 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงานตางๆ 0 141,600 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
จํานวน 1 เครื่อง

18,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  0 11,000 0 0 % 0
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โต๊ะพร้อมเก้าอี้  ชุดรับแขก  (ชุดโชฟา)  
จํานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 30,000

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์  ขนาด 120 ซีซี  0 56,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา  จํานวน 4 เครื่อง 0 0 0 100 % 20,000

เครื่องพนหมอกควัน   0 34,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น  แบบตั้งพื้น  จํานวน 1 
เครื่อง 

0 10,000 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อนสแตนเลสไฟฟา  จํานวน 2 
เครื่อง 

0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,300 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:03 หน้า : 9/52



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

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,260 321,000 44,000 50,000
รวมงบลงทุน 57,260 321,000 44,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

.อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง สวนท้องถิ่น 

0 20,000 0 0 % 0
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อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์การปกครอง
สวนท้องถิ่น

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 4,495,256.67 4,836,286.01 5,749,310 6,723,380
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 336,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 516,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 516,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 6,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 21,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 24,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 540,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 404,340 459,730 1,079,040 27.19 % 1,372,440

เงินประจําตําแหนง 17,500 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 127,680 133,440 139,080 4.11 % 144,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 20,600 -27.48 % 14,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 573,520 617,170 1,280,720 1,574,180
รวมงบบุคลากร 573,520 617,170 1,280,720 1,574,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 9,240 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 18,000 70,000 -28.57 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 27,240 120,000 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,600 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

0 108,000 324,000 -55.56 % 144,000

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคล
ภายนอก (กองคลัง)

72,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาอื่นๆ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 17,800 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
งานจัดเก็บรายได้และ
ให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 22,890 14,796 30,000 -66.67 % 10,000

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ขององค์การ 
บริหารสวนตําบลบ้านเปา ประจําปี พ.ศ. 
2563

0 714,000 0 0 % 0

โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่
และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
งานจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
2562 

19,985 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,800 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 168,275 854,596 439,000 199,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,806.9 42,200 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,100 34,950 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 77,906.9 77,150 80,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 5,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 246,181.9 958,986 644,000 361,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 0 0 11,800 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จํานวน 2 
ตู้

0 0 0 100 % 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25,300 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,300 44,000 71,300 11,800
รวมงบลงทุน 25,300 44,000 71,300 11,800

รวมงานบริหารงานคลัง 845,001.9 1,620,156 1,996,020 1,946,980
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 5,340,258.57 6,456,442.01 7,745,330 9,565,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

0 0 10,000 -100 % 0

.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ
(หลักสูตรทบทวน) ประจําปี 2564

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 
(หลักสูตรทบทวน)

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 140,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,340 2,000 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,413.2 126,855.2 152,000 -34.21 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 78,753.2 128,855.2 232,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 78,753.2 128,855.2 372,000 330,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 200,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 200,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 200,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 78,753.2 328,855.2 372,000 330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 78,753.2 328,855.2 372,000 330,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 99,000 297.58 % 393,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 141,000 435,600
รวมงบบุคลากร 0 0 141,000 435,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,800 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาอื่นๆ 0 0 0 100 % 10,000

คาเย็บหนังสือ คาเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาโฆษณาและ เผยแพร คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ

0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,536 0 10,000 -50 % 5,000

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 850 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 11,336 850 60,000 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 40,000 -25 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:03 หน้า : 19/52
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,770 9,310 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 4,770 9,310 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 16,106 10,160 130,000 105,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 52,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 52,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 16,106 10,160 323,900 540,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,126,213 1,175,760 1,263,480 4.13 % 1,315,680

เงินวิทยฐานะ 0 35,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 576,660 597,015 597,480 7.59 % 642,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,600 12,465 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,724,473 1,820,240 2,040,960 2,138,520
รวมงบบุคลากร 1,724,473 1,820,240 2,040,960 2,138,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,500 42,000 42,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 29,500 42,000 52,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 14,900 -100 % 0
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.โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.บ้านเปา

0 0 10,000 -100 % 0

.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเปา

0 0 10,000 -100 % 0

.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 554,200 -100 % 0

โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านเปา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา

0 10,000 0 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา

5,000 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

489,840 435,730 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 550,300

รวมค่าใช้สอย 494,840 445,730 589,100 585,300
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 31,678 33,257 20,000 1,586 % 337,200

คาอาหารเสริม (นม) 343,610.8 329,378.4 356,335 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 375,288.8 362,635.4 376,335 337,200
รวมงบดําเนินงาน 899,628.8 850,365.4 1,017,435 962,500

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับภูมิทัศน์
ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับภูมิทัศน์
ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับภูมิทัศน์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บ้านเปา

0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 0 50,000 50,000 50,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 412,000 0 0 0 % 0

.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านเปา

0 0 408,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่  อบต.บ้านเปา

0 0 0 100 % 365,400

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.บ้านเปา

0 412,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 412,000 412,000 408,000 365,400
รวมงบเงินอุดหนุน 412,000 412,000 408,000 365,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,036,101.8 3,132,605.4 3,516,395 3,516,420
รวมแผนงานการศึกษา 3,052,207.8 3,142,765.4 3,840,295 4,057,020
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 104,935 194,640 4.47 % 203,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 104,935 194,640 203,340
รวมงบบุคลากร 0 104,935 194,640 203,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 125,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 398,700 0 0 0 % 0

คาจ้างสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว 0 0 3,600 0 % 3,600
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คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

0 526,800 550,000 0 % 550,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.โครงการตําบลบ้านเปารวมใจกําจัดภัยโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากร สุนัข-แมว ประจําปี

0 0 68,000 -100 % 0

.โครงการปองกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 0 20,000 -100 % 0

.โครงการปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ 0 0 60,000 -100 % 0

.โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะ 

0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดซื้อถังขยะ ประจําปี 2563 0 38,722 0 0 % 0

โครงการตําบลบ้านเปารวมใจ กําจัดภัยโรค
พิษสุนัขบ้า ประจําปี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการตําบลบ้านเปารวมใจ กําจัดภัยโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากร สุนัข-แมว ประจําปี 2563

0 55,820 0 0 % 0

โครงการปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะ

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 398,700 621,342 791,600 698,600
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,150 8,000 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 170,861.87 309,806.59 485,000 -79.38 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 122,480 71,460 150,000 -20 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 315,491.87 389,266.59 675,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 714,191.87 1,010,608.59 1,471,600 1,088,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 7,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 7,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
รองรับ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขเพิ่มเติม

0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขเพิ่มเติม

0 0 0 100 % 200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขเพิ่มเติม

0 140,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 140,000 300,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 140,000 300,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 714,191.87 1,255,543.59 1,973,240 1,491,940
รวมแผนงานสาธารณสุข 714,191.87 1,255,543.59 1,973,240 1,491,940
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 269,680 336,240 362,820 5.49 % 382,740

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 180,000 0 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 269,680 336,240 542,820 562,740
รวมงบบุคลากร 269,680 336,240 542,820 562,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 0 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,900 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 960 0 10,000 -50 % 5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 4,860 0 50,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 4,860 0 55,000 25,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
จํานวน 5 เครื่อง 

3,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,500 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทางลาดสําหรับคนพิการ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 3,500 0 100,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 278,040 336,240 697,820 587,740
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.โครงการจ้างเหมารถรับ-สงเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.บ้านเปา

0 0 300,000 -100 % 0

.โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่
พึ่งพิง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมารถรับ-สง เด็ก 220,800 195,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมารถรับ-สง เด็กด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเปา

0 0 0 100 % 300,000

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่
พึ่งพิง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 220,800 195,500 320,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 220,800 195,500 320,000 320,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 220,800 195,500 320,000 320,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 498,840 531,740 1,017,820 907,740
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,520 0 214,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 264,240 274,470 286,440 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,980 25,710 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 298,740 300,180 590,840 0
รวมงบบุคลากร 298,740 300,180 590,840 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 150,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 148,000 0 0 0 % 0
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การสํารวจ/ รังวัด ที่ดินสาธารณประโยชน์
สําหรับการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก

0 0 216,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก 

0 108,000 0 0 % 0

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 80,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 148,000 188,000 271,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 53,000 0 0 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 29,930 38,900 40,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 143,500 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 29,930 235,400 80,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 300,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 177,930 423,400 801,000 0
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคู 0 200,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 200,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างหลังคาโดมศูนย์การเรียนรู้ 
ม.6

0 0 500,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วัด
บ้านโนนชาด ม.11 

0 200,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 500,000 0
รวมงบลงทุน 0 400,000 500,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 476,670 1,123,580 1,891,840 0
งานไฟฟ้าและประปา
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 1,082,443.3 0 0 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากที่นาง
ตุ๊-นายอําพร  ม.11

0 14,278.88 0 0 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากที่นาย
คําอ้าย-
บ้านนายละเอียด ม. 1

0 0 100,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากไรรังสิ
มัน-
คิมป่ากรุง ม.13

0 0 200,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟ
สองสวางจากที่นางแขไข- นางเฉลียว  ม.12
 

0 0 100,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟ
สองสวางจากบอขยะ-บ้านโนนชาด  ม.10

0 0 100,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟสองสวาง
ตามถนนสายโนนสังข์-วังมวง ม.5

0 0 200,000 -100 % 0
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.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจาก
ที่นานางรัก กว้างขวาง-ที่นานางประนอม  
ถาดพลกรัง ม.4

0 0 130,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางหวา-ที่นางหลง  ม.3

0 0 100,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางหวา-ที่นายผู้ใหญมิตร   ม.3

0 0 200,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นายปอง เพิ่มพูน-ที่นางสายยนต์  สําราญ
รื่น ม.4

0 0 100,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่นายบุญชู  
เลิศขามปอม-ที่นายราชันย์  ล้วนมงคล (บึง
ไขนุน) ม.4

0 0 73,100 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากบ้าน
นายเวียง  ลาภขวัญ-คลอง9  ม.8

0 0 100,000 -100 % 0
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.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากสะพาน
ข้ามลําน้ําพรมฝังซ้ายถึงที่นานายบัวลอง 
ลาภทวี ม.4

0 0 300,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากสะพาน-
ที่นายประสาน  ม.6

0 0 200,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงจากบ้าน
โนนสังข์-
บ้านวังมวง ม.5

0 0 100,000 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงเพื่อการ
เกษตรจากที่นา
นางประกาย-นานางอัญชลี ขุนจันทร์  ม.6 

0 0 400,000 -100 % 0

.โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟาภายในหมู
บ้าน  ม.13

0 0 222,000 -100 % 0

.โครงการขยายหม้อแปลงภายในหมูบ้าน ม

.12
0 499,682.51 0 0 % 0

.โครงการขยายหม้อแปลงภายในหมูบ้าน ม

.4
0 574,194.1 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 2,170,598.79 2,625,100 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,170,598.79 2,625,100 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 2,170,598.79 2,625,100 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:03 หน้า : 37/52



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

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 282,984 116,760 358,080 28.79 % 461,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,072 24,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 340,056 140,760 442,080 545,160
รวมงบบุคลากร 340,056 140,760 442,080 545,160

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

0 108,000 216,000 0 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม สร้างความเข้าใจและจัด
ทําถังขยะอินทรีย์หรือ
ขยะเปียกครัวเรือน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.๒๕๖๒  

74,670 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 54,500 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 74,670 162,500 276,000 266,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 41,960 19,135 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,915.72 104,611.3 150,000 -46.67 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 98,875.72 123,746.3 210,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 173,545.72 286,246.3 486,000 406,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เตาเผาขยะมูลฝอย  จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 100 % 2,200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,200,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 513,601.72 427,006.3 928,080 3,151,160
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา คสล. ภาย
ในหมูบ้านจากบ้าน
นายวรรณ  นิลโอโล-บ้านนางสมจิตร  ยา
ขามปอม  ม.4

0 0 90,000 -100 % 0

.โครงการปรับปรุงซอมแซมรองระบายน้ํา 
คสล.จากบ้าน
สามแยกบ้านนางสมจิตร-สี่แยกบ้านนาย
แม๊ก  ม.4

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 110,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 110,000 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 110,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 990,271.72 3,721,185.09 5,555,020 3,151,160
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมกลุมอาชีพ
ตางๆ

23,185 0 60,000 0 % 60,000

โครงการรวมรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน เพื่อเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)

19,980 0 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุม
แมบ้านในงานพระไกรสิงหนาท

4,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 47,665 0 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 47,665 0 120,000 120,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนกลุมอาชีพ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 47,665 0 170,000 170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 47,665 0 170,000 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงทีมกีฬา อบต. เข้ารวมแขงขัน 0 27,360 0 0 % 0

โครงการสงทีมกีฬา อบต.บ้านเปา เข้ารวม
แขงขัน

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 10,000 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการสนับสนุนสงเสริมกีฬาและการออก
กําลังภายในหมูบ้าน

0 300,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,000 327,360 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 327,360 40,000 40,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 10,000 327,360 40,000 40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 0 0 20,000 -100 % 0

.โครงการประเพณีบุญเดือนหก 0 0 30,000 -100 % 0

.โครงการสงเสริมและสืบสานตํานานสาว
บ้านแต้

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประเพณีงานพระไกรสิงหนาท 0 10,000 0 0 % 0

โครงการประเพณีงานพระไกรสีหนาท 0 0 0 100 % 30,000

โครงการประเพณีบุญเดือนหก 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริมและสืบสานตํานานสาว
บ้านแต้

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 10,000 70,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 10,000 70,000 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 10,000 70,000 90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 10,000 337,360 110,000 130,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 691,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 299,640
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,081,140
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,081,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การสํารวจ/ รังวัด  ที่ดินสาธารณประโยชน์
สําหรับ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

0 0 0 100 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก

0 0 0 100 % 216,000

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 3,000
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คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 269,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 569,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องตัดถาง จํานวน 1 ชุด 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 300,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน  สิ่งกอ
สร้าง

0 604,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งกอสร้าง 0 0 2,049,600 -98.54 % 30,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 604,000 2,049,600 40,000
รวมงบลงทุน 0 604,000 2,049,600 340,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 604,000 2,059,600 1,990,140
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างโรงอบพริก 0 0 0 100 % 1,400,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการซอมแซมสร้างถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าหมูบ้าน ม.4

0 0 25,000 -100 % 0
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.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายภู ม
.11

0 0 283,000 -100 % 0

.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหนองกุดแจ-บ้านกุดกว้าง  ม
.14

0 0 493,000 -100 % 0

.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้านจากบอขยะ-บ้าน
โนนชาด  ม.10

0 0 160,000 -100 % 0

.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้านจากหน้า
โรงเรียน-บ้านโคกสะอาด ม.6

0 0 179,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางทองหยี่-
บ้านนายสัญญา หมูที่ 6

73,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยปู่ตา  หมูที่ 6

217,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนบ้านเปาวิทยา-บ้านโนน
ชาด ม.๑๑

0 0 379,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงซอมแซมถนนเส้น
ข้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ AIS  ม.1

0 0 27,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลงลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
จากบ้านโนนสังข์-บ้านวังมวง หมูที่ 5

185,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีตภายในหมูบ้าน 
จากสามแยกบ้านนางสมจิตร-สี่แยกบ้าน
นายแม๊ก  ม.4

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเข้าสู
พื้นที่การเกษตร  
จากภูชี้หาน-บ้านเตาถาน หมูที่ 13 

120,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงบํารุงสิ่งกอสร้าง 1,122,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,717,000 0 1,726,000 1,400,000
รวมงบลงทุน 1,717,000 0 1,726,000 1,400,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 712,208 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขยายเขตน้ําประปาสวน
ภูมิภาคจากบ้าน
นายสุกิจ ลาภทวี-บ้านเรืออากาศเอกนิรัน 
ทวีสุข  ม.10

0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 712,208 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 712,208 200,000 0

รวมงานก่อสร้าง 1,717,000 712,208 1,926,000 1,400,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,717,000 1,316,208 3,985,600 3,390,140

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 186,360 194,760 202,920 4.85 % 212,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 186,360 194,760 202,920 212,760
รวมงบบุคลากร 186,360 194,760 202,920 212,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 2,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GMP) 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรวมรับฟังปัญหาและให้ความรู้กับ
เกษตรกรในพื้นที่

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร

0 34,960 0 0 % 0

โครงการอบรมปองกันกําจัดโรคศัตรูพืช 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมการใช้สารอินทรีย์
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 34,960 50,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 34,960 65,000 102,000
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รวมงานส่งเสริมการเกษตร 186,360 229,720 267,920 314,760
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 225,000 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 107,660 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการสร้างฝายมีชีวิต ประจําปี ๒๕๖๒ 132,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 239,660 0 265,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 239,660 0 265,000 30,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกบึงแก้ง ม.4 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 239,660 0 365,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 426,020 229,720 632,920 344,760

รวมทุกแผนงาน 17,288,183.16 21,845,619.29 31,350,136 28,960,130
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    รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์   จังหวัดชัยภูม ิ
        

                          ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   28,960,130  บาท    แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 5,421,450 บาท 

 
งบกลาง รวม 5,421,450 บาท 

  
งบกลาง รวม 5,421,450 บาท 

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน    130,000   บาท 

                - เงินสบทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 130,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
        ส าหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ตามท่ีระเบียบก าหนด   

    

  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน           5,000 บาท 

                - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามระเบียบที่ก าหนด    
  
   

  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 3,384,600 บาท 

                - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 3,384,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตามท่ีระเบียบก าหนด       
  
   

  
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,329,600 บาท 

                - เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ 1,329,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ตามท่ีระเบียบก าหนด  
  
   

  
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 72,000 บาท 

               - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  
        ตามท่ีระเบียบก าหนด    
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เงินส ารองจ่าย                                                                      จ านวน    100,000  บาท 

               - เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับ 
        สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือกรณีการป้องกัน 
        และยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้  เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ    
        ประชาชนโดยตรง หรือกรณีจ าเป็นระหว่างปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตามความเหมาะสม     
  
  

  
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.)       จ านวน   300,250   บาท 
                    - เงินสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้ง ไว้  300,250 บาท  
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการหักเงินจาก 
            ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
            ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ในอัตราร้อย ละ 2   

  

   
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น                               จ านวน   100,000  บาท 

                   - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.บ้านเป้า ตั้งไว้ 100,000 บาท  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.บ้านเป้า  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หน้า 3 จาก 46 
 

หน้า 2/ 63 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 6,723,380 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,741,380 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 

   ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 514,080 บาท 

                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
จ านวน 42,120 บาท 

                   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายก 
                     องค์การบริหารส่วนต าบล    
  

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

                    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายก 
                     องค์การบริหารส่วนต าบล    

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

   ค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,886,400 บาท 

                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/เลขานุการสภา 
                       และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,170,260 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,646,400 บาท 

      

  
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี  
    - ปลัด อบต.                          รวม 548,040 บาท 
    - หัวหน้าส านักปลัด อบต.          รวม 393,600 บาท 
    - นักจัดการงานทั่วไป               รวม 355,320 บาท 
    - นักทรัพยากรบุคคล               รวม 349,440 บาท 
 

   

  

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

  
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
       - ปลัด อบต.                   จ านวน  168,000  บาท 
       - หัวหน้าส านักปลัด อบต.   จ านวน    42,000  บาท 
 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 276,240 บาท 

      

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
 แก่พนักงานจ้างของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               รวม 147,240 บาท 
     - นักการภารโรง (ผู้มีทักษะ)             รวม 129,000 บาท 
  
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 37,620 บาท 

      

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวเเก่พนักงานจ้างของ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
        - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    รวม  13,620  บาท 
        - นักการภารโรง (ผู้มีทักษะ)  รวม  24,000  บาท 
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  งบด าเนินงาน รวม 1,912,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท 

                 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              จ านวน  170,000  บาท 

                     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้ 160,000 บาท 
                 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่น 
                 หรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ า 
                 หนว่ยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียนอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่มี  
                 สิทธิ์รับค่าตอบแทนดังกล่าว  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 

                       1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                           (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

                       2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                           พ.ศ. 2542 

                       3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

                       4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 

                    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
                   ตั้งไว้ 10,000 บาท    
 
 

            ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                   จ านวน   10,000   บาท 

                  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน 
            การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ  
            หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                          ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2559 
                      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559    
                          เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                          ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2559 
 
 

            ค่าเช่าบ้าน                                                                                            จ านวน   50,000   บาท  
                 - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบ้านของ พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ 
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หนา้ 4/ 63 

       เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 
 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 40,000 บาท 

                    - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 40,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
             ของพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์   เบิกจ่ายตามระเบียบก าหนด   
 
 

             เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น                                              จ านวน     10,000 บาท 
                   - เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 
            การศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น  เบิกจ่ายตามระเบียบก าหนด   

  

 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,008,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

      ค่าจ้างประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท 
                        - ค่าจ้างประเมินผลการด าเนินงาน  ตั้งไว้ 10,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างด าเนินการประเมินผล 
                   การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   
  

    
  ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก จ านวน 108,000 บาท 

                       - ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก  ตั้งไว้ 108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง 
                   เหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือบันทึกข้อมูลต่างๆ ระบบสารสนเทศของ อบต.  
                   ท าความสะอาดอาคารที่ท าการ อบต. หอประชุม, กองช่าง,ห้องน้ า และอาคารต่างๆในบริเวณที่ท าการ   
   

    
  ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 

                       - ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก   
                    ค่าจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์  ป้าย  
  
  

    
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                   จ านวน             20,000   บาท 

                     - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ 
               บุคคลหรือคณะบุคคล  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม พิธีการต่างๆ ตามระเบียบ    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  
 

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   จ านวน  20,000  บาท 
    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
           - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ   
     พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
     อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
     รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
     และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 128  ข้อ 7 ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
                   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 
                     4 เมษายน 2562 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2557 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
                      ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
                     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                     พ.ศ. 2562 
 

 

   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น                                                   จ านวน    500,000   บาท  
        - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง   
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยเป็นค่าใช้จ่าย  
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่    
  เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงค่ายานพาหนะและขนส่ง หรือค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
  ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  
  ค่าจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับจัดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง  
  ค่าจ้างสถานที่และจ้างเหมาท าความสะอาดที่เลือกตั้ง ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช่ส าหรับจัดท าป้าย 
  ประกาศผลการเลือกตั้ง ค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง  
  และหน่วยเลือกตั้ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารและเครื่อง เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่า   
  อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานและที่เลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเลือกตั้ง  
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮลล์ส าหรับท าความสะอาดมือ ฯลฯ 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
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                1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
                2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น             
                    พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563) 
                5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
                6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
                    ท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
                7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808. 2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ    
                    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

                8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  
                    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารอง 
                    เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
                9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
                    ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
                10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
                11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563  
                     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
                     หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
                12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                
                     เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   จ านวน       20,000 บาท 
        - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและบุคคล 
ทีเ่กี่ยวข้อง  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าก าหนด เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ  
 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา                                                   จ านวน      50,000     บาท 
        - ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาส าหรับนายก/ 
รองนายก/ เลขานุการ/ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบก าหนด   
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              โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชด าริ,งานพระราชพิธี ,รัฐพิธีต่างๆ          จ านวน    60,000   บาท 
                     - โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชด าริ,งานพระราชพิธี,รัฐพิธีต่างๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท             
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชด าริ,งานพระราชพิธี,รัฐพิธีต่างๆ   
             ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 127 ข้อ 5 
             ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                              - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา 
                                 และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
                              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

 
    โครงการด าเนินการตามนโยบายของอ าเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย    จ านวน   40,000  บาท 
                   - โครงการด าเนินการตามนโยบายของอ าเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว้ 40,000 บาท   
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินการตามนโยบายของอ าเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและนโยบายกระทรวง 
             มหาดไทย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  หน้าที่ 127  
             ข้อ 6  ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                              - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา 
                                 และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

                              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

 
              โครงการฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง     จ านวน   40,000  บาท 
                     - โครงการฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  
               40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและบุคลากรที่ 
               เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  เช่น ค่าจัดท าป้ายไวนิล 
               ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
               ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข 
               เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 128 ข้อ 13 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
                         1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                            (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
                        2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
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                        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

                        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
                            กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
                        5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
                        6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  
                           เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม 
                           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
                        7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
                            รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
    โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้น าชุมชน     จ านวน    50,000  บาท 
                    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้น าชุมชน  ตั้งไว้  
              50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. กลุ่มแม่บ้าน อสม.  
              และผู้น าชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  หน้าที่  
              128 ข้อ 10  ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                            - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
                            - พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                            - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                            - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

                            - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
                            - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ                               
                              กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
  

    
โครงการร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไข   
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

               จ านวน  20,000  บาท 

                       - โครงการร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม  
                แผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการ 
                ของประชาชน เพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
                2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั่งที่ 2 หน้าที่ 127 ข้อ 1 ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
                               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอ 
                                 และต าบล  พ.ศ. 2562 
                               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
                               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เร่ือง ระเบียบ    
                                  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562   
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      โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร         จ านวน    20,000  บาท 
                       - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
                   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ส าหรบัคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. , พนักงานส่วนต าบล, ครู, 
                   พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานของ อบต.บ้านเป้า ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข 
                   เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 128 ข้อ 11  ตามกฎหมาย   ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                                  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                                    ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 
                                  - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

                                  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                                  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ             
                                    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
                                    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
 
                 โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ                              จ านวน    20,000  บาท 
                       - โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ  ตั้งไว้  20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น  
                 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของ  อปท. และ 
                 ประชาชนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 128   
                 ข้อ 8 ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                                    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                                  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ             
                                    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562    

 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน     20,000   บาท 

                    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ  เช่น 
              เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ และท่ีอยู่ 
              ในความรับผิดชอบของส านักปลัด  เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ    
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   ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 
                    - วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
             ของส านักปลัด  และในส่วนที่รับผิดชอบ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แฟ้ม ปากกา สมุด ฯลฯ   
   

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 บาท 
                   - วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในส านักงานและ 
             ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัด เช่น แก้วน้ า จาน ถังน้ า  ไม้กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า  กระดาษช าระ 
             กาแฟ  โอวัลติน ฯลฯ    
  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 
                  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
             ส าหรับจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนกลาง เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 

   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 
                   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
            ส าหรับรถจักยานยนต์, รถยนต์ส่วนกลาง    
   

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
                  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
             เช่น ป้ายไวนิล  ไม้อัด เขียนป้าย สี พู่กัน ฯลฯ   
   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 
                  - วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี  แผ่นดิสก์  
             เมาส์  ตลับหมึก/ หมึกชนิดเติม  เครื่องเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  ฯลฯ   

 

   วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 
                 - วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมส่ามารถจัดเข้ากลุ่มวัสดุอื่นได้ 
             แต่จ าเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติงานราชการของส านักปลัด  เช่น ถุงยังชีพ  อะไหล่เครื่องปรับอากาศ  
             อะไหล่รถเข็นตัดหญ้า  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  อะไหล่เครื่องพ่นหมวกควัน ฯลฯ    
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 269,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 160,000 บาท 
                   - ค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 160,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าและค่าติดตั้งหรือซ่อมแซมมิเตอร์ 
             หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ  และท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 6,000 บาท 
                   - ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์หมายเลขต่างๆ   
             ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า     
   

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

                   - ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตา 
             ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  
    

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 

                  - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้ 90,000 บาท  เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการสื่อสาร 
             และโทรคมนาคม การจัดหาระบบเชื่อมอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าสายโทรศัพท์ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             บ้านเป้า   
 

             ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง                                 จ านวน         10,000 บาท 
                  - ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
             เกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

 

  งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
    โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี  ชุดรับแขก  (ชุดโชฟา)  จ านวน  1  ชุด    จ านวน        30,000     บาท 

                          - โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ชุดรับแขก (ชุดโซฟา) จ านวน 1 ชุด  ตั้งไว้ 30,000 บาท โดยอ้างอิงราคาท้องตลาด  
              ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  หน้าที่ 146 ข้อ 12 
              ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                            1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                            2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                            3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                            4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                      
                               เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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          ครุภัณฑ์การเกษตร 
                    เครื่องพ่นยา  จ านวน  4  เครื่อง                                                    จ านวน        20,000     บาท 
                           - เครื่องพ่นยา จ านวน 4 เครื่อง ตั้งไว้ 20,000 บาท  โดยอ้างอิงราคาท้องตลาด ตามแผนพัฒนา  
        ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 146  ข้อ 17  ตามกฎหมาย ระเบียบ 
        และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                           1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                           2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                           3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                           4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
                              เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

                        - อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                ตั้งไว ้20,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าด าเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอุดหนุนให้ อบต.หนองโพนงาม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-565) 
                แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  หน้าที่ 129  ข้อ14  
 

 
 
  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 540,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 516,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 516,240 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 336,240 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนต าบล  พร้อมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   
  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,000 บาท 

                     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง  ดังนี้ 
                               - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    รวม   180,000    บาท 
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  งบด าเนินงาน รวม 24,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท 

                 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน    3,000    บาท 

                    -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  3,000  บาท 

 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 21,000 บาท 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

                  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                    จ านวน    6,000    บาท 
                         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                 ในราชาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลบ้านเป้า ก าหนด เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ 
 
                 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                                                                  จ านวน    15,000    บาท  
                      - ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา 
                  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,946,980 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,574,180 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,574,180 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,372,440 บาท 

                   - เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,372,440 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ  
             สังกัดกองคลัง   พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   ดังนี้ 

   

               - ผู้อ านวยการกองคลัง               จ านวน   393,600  บาท 
               - นักวิชาการเงินและบัญชี           จ านวน   369,360  บาท 
               - นักวิชาการพัสดุ                     จ านวน   311,580  บาท 
               - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จ านวน   297,900  บาท  

   

                   

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

                   - เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้ 42,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   
  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 144,800 บาท 

                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างของกองคลัง   ดังนี้ 

                         - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเก็บรายได้    จ านวน  144,800  บาท  
   

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 14,940 บาท 

                  - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง   ดังนี้ 

                         - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จ านวน  14,940  บาท 

 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 361,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

                ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน             10,000     บาท 
                      - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ 10,000 บาท  
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
 
                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                           จ านวน            20,000    บาท 

                      - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน 
                การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ  
                หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
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                      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                          ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2559 
                      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559    
                          เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                          ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2559 
   

   
     ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท 

                       - ค่าเช่าบา้น ตั้งไว ้50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นของพนักงานส่วนต าบลและผู้มสีิทธิเบิกจา่ยตามระเบียบ    
  

           เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 

   
      เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

                        - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
                   ของพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย  ตามระเบียบก าหนด    
  
  

   
ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก จ านวน 144,000 บาท 
                     - ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ตั้งไว้  144,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
                 หรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก  เพ่ือบันทึกข้อมูลต่างๆ ,ระบบสารสนเทศของ อบต. และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ 
                 มอบหมาย ฯลฯ    
  

    
ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ จ านวน 5,000 บาท 

                    - ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายฯลฯ   

    
    

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                 จ านวน     10,000  บาท 

           - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป                 
      ราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ   
      ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ 
 

      ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา                                                           จ านวน     30,000  บาท 
           - ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา  
      ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์  ตามระเบียบก าหนด  
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     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน     10,000   บาท 
                       - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
                   ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ      
 

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 
                  - วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 40,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกองคลัง 
              เช่น กระดาษ  เครื่องเขียน  แฟ้มปากกา  สมุด ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ   
   

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

                  -  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นซีดี  แผ่นดิสก์  
              เมาส์  ตลับหมึก/ หมึกชนิดเติม  เครื่องเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   

 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 
                  - ค่าไปรษณีย์  ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์  พัสดุไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตรา 
              ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง    
  
   

  
งบลงทุน รวม 11,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,800 บาท 

   
ครุภัณฑส์ านักงาน       

                   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้                                           จ านวน    11,8000   บาท 
                        - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตั้งไว้ 11,800  บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
              (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 146 ข้อ 9 ตามกฎหมาย ระเบียบและ 
              หนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                                   ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                                - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                                - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                                - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559            
                                  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
                                  ตามงบประมาณ 
                                - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน      355,320 บาท 

                - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมเงินเลื่อนขั้นประจ าปี    

    
   

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 330,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

                  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ   

                       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ               จ านวน     20,000    บาท 
                             - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ   ตั้งไว้  20,000  บาท  
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ   
                       แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  หน้าที่ 130  ข้อ 3   
                       ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ ว 1634 ลงวันที่ 
                             22 กันยายน 2557 
                           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ ว 4202 ลงวันที่ 
                             25 ธนัวาคม 2561 
                           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
                           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ ว 1123 ลงวันที่ 
                              9 เมษายน 2563 
                           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                             ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
                             กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  (หลักสูตรทบทวน)     จ านวน      100,000    บาท 
                        - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)  ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพ่ือจ่าย 
                  เป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  (หลักสูตรทบทวน)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                   (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่  2 หน้าที่ 130 ข้อ 4  ตามกฎหมาย ระเบียบและ 
                   หนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

                             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
                             - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงนที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563            
   

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         จ านวน     30,000    บาท 
                  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  "รถบรรทุกน้ า"  
    
  

   ค่าวัสดุ รวม    180,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน   80,000   บาท 
                  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
              “ส าหรับรถบรรทุกน้ า”  เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ  
   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน   100,000   บาท 
                  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
              “ส าหรับรถบรรทุกน้ า”     
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 540,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 435,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 435,600 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 393,600 บาท 

                  - เพ่ือจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ สังกัด กองการศึกษาฯ  พร้อมเงินเลื่อนขั้นประจ าปี  ดังนี้     
                            - ผู้อ านวยการกองการศึกษา   จ านวน  393,600  บาท    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

                  - เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  42,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา     
  
 

  
งบด าเนินงาน รวม 105,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

                ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            จ านวน    10,000   บาท 
                    - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ 10,000  บาท  
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   

   

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 
                      - ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก    
                 ค่าจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์  ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับโฆษณาเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ    
   

              รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน              5,000 บาท 
                        - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                 ในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
                 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าก าหนด เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ  

                     ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา                                                            จ านวน              20,000   บาท                                                                                                                           
                       - ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาส าหรับ 
               พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบก าหนดของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

                  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ  
              ที่อยู่ในความรับผิดชอบกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
  

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
                  - วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ 
              กองการศึกษา ฯ และท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เช่น กระดาษ อุปกรณ์  เครื่องเขียน แฟ้ม ปากกา สมุด ฯลฯ    
   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
                 - วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี  แผ่นดิสก์  
             เมาส์  ตลับหมึก/ หมึกชนิดเติม  เครื่องเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  ฯลฯ     
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,516,420 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,138,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,138,520 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,315,680 บาท 
                  - เงินเดือนส าหรับข้าราชการครู  รวม 1,315,680 บาท เพ่ือจ่ายเงินเดือนส าหรับข้าราชการครู  
               สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  พร้อมเงินเลื่อนขั้นประจ าปี  
    

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 168,000 บาท 
                  - เงินวิทยฐานะ  ตั้งไว้ 168,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ (ครู คศ.2)  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
                   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 642,840 บาท 

                - ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 642,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
              และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษาฯ   จ านวน 4 อัตรา  ดังนี้ 

                         1. ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 3 อัตรา (จัดสรรจากกรมฯ)   จ านวน   338,400  บาท 

                         2. ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 3 อัตรา (งบจาก อปท.)       จ านวน   196,440  บาท 

                         3. ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จ านวน 1 อัตรา (จัดสรรจากกรมฯ)    จ านวน  108,000   บาท 

                   - ค านวณตั้งไว้ 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่  
                     23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
                     เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน 
                     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน          12,000 บาท 
                  - เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 12,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป   
              สังกัดกองการศึกษาฯ   จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 

                          - ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)    จ านวน 1 อัตรา   (จัดสรรจาก กรมฯ)   

                   - ค านวณตั้งไว้ 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่  
                     23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
                     เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน 
                     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบด าเนินงาน รวม 962,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         จ านวน               10,000    บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ 
             ตอบแทนอ่ืน  เป็นกรณีพิเศษแก่ คร,ู  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ), ผู้ดูแลเด็ก  
   

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

                      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการครู  สังกัดกองการศึกษาฯ 

   

   
ค่าใช้สอย รวม 585,300 บาท 

              รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

        โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน           15,000 บาท 
                          - โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
                     โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
                     เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 66 ข้อ 3  ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและ 
                                 สง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
                              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
                                 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    

                     โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านเป้า              จ านวน   10,000   บาท 

                           - โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า   ตั้งไว้ 10,000 บาท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า  เช่น  
                     วันปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครองนักเรียน วนัแม่ วันพ่อ ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
                     แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2 หน้าที่ 67 ข้อ 8 ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและ 
                                 สง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ   
                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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           โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า                    จ านวน     10,000    บาท 
                 - โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านเป้า  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่าย 
            เป็นค่าด าเนินงาน โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
            เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
            (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2 หน้าที่ 66 ข้อ 2 ตามกฎหมาย ระเบียบและ 
            หนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬา 
                           และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
                          ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
                         กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

           โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน   550,300    บาท 
                  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้ 550,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นตามรายละเอียด  ดังนี้ 

                                                 -  ค่าอาหารกลางวัน                    355,030      บาท 

                                                 -  ค่าจัดการเรียนการสอน             117,300       บาท 

                                                 -  ค่าหนังสือเรียน                        13,800       บาท 

                                                 -  ค่าอุปกรณ์การเรียน                   13,800       บาท 

                                                 -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน                 20,700       บาท 

                                                 -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              29,670       บาท 
 

           ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที ่2  หน้าที่ 67 ข้อ 9 ตามกฎหมาย   
           ระเบียบ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
                          เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
                          สว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2561  
                        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
                          เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ 
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
                        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
                         มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   ค่าวัสดุ รวม 337,200 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 337,200 บาท 

                   -  วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้  337,200  บาท  โดยแยกเป็น  2 รายการ   ดังนี้ 

                          1. ค่าอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้ 317,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา 
                  เด็กเล็ก อบต. บ้านเป้า และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ. ) ที่ตั้งอยู่ในเขต 
                  พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา และโรงเรียนบ้านโนนชาด 
                  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ได้ก าหนดไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
                  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 67 ข้อ 10 

                          2. วัสดุต่างๆ  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุต่างๆ เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 
                  เช่น  ไม้กวาด  ไม้ถู  พ้ืน สบู่ น้ ายาล้างห้องน้ า  ถาดหลุม  แก้วน้ า  ฯลฯ 
   
 

  
งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า 

จ านวน 50,000 บาท 

                      - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า  ตั้งไว้ 50,000 บาท  
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก  อบต.บ้านเป้า  
                ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่  66 ข้อ 4  
 
   

  
งบเงินอุดหนุน รวม 365,400 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 365,400 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

                อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  อบต.บ้านเป้า     จ านวน    365,400   บาท 

                      - อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้  365,400   บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยาและโรงเรียนบ้านโนนชาด  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน 
                 การจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
                 และเพ่ิมเติม  ครั้งที ่2 หน้าที่ 68  ข้อ 11   
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,491,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 203,340 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 203,340 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                               จ านวน          203,340   บาท 
                - เพ่ือจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินเลื่อนขั้นประจ าปี  ดังนี้ 
                       - นักวิชาการสาธารณสุข      จ านวน   203,340    บาท  
 
   

  
งบด าเนินงาน รวม 1,088,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 

                ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             จ านวน    125,000   บาท 

                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จ านวน 12 เดือนๆ ละ 5,000 บาท 
                        จ านวน 2 คน เป็นเงิน 120,000 บาท    

                     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จ านวน 5,000 บาท 
   

   
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า                     จ านวน         5,000   บาท           
                           - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
                             ของพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบก าหนด    
  
   

   
ค่าใช้สอย รวม 698,600 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว จ านวน 3,600 บาท 

                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว   ตั้งไว้  3,600  บาท   
   

    
ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก จ านวน 550,000 บาท 

                    - ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ตั้งไว้   550,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
                      หรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจ าหน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านเป้า,  
                      จัดท าเอกสารต่างๆ , บันทึกข้อมูลต่างๆ สารสนเทศของ อบต. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     จ านวน      5,000    บาท 
                            - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 5,000 บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                       ในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
                       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าก าหนด เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ  
 
                       ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา                                                        จ านวน     10,000   บาท 
                          - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา 
                      ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  

 
 

    
       โครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจ ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี                 จ านวน    20,000   บาท 

                             - โครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

                       ค่าใช้จ่ายในโครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจ ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                       (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั่งที่ 2 หน้าที่ 72 ข้อ 3  ตามกฎหมาย ระเบียบและ 
                       หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

                                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน 
                                  ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

                                - หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560  
                                  เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  
                                  เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
                                  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เพ่ิมเติม 

                                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
                                  ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

                                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
                                  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                  พ.ศ. 2562 
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              โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ จ านวน      50,000 บาท 

                                     - โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ  ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
                               โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  โรคไข้เลือดออก  
                               ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 72 ข้อ 5  
                               ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                                       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                         สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                                      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ  
                                        กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
                                        ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                                     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
                                       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ 
                                       ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
                                     - หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1375 ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563  
                                     - หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวนัที1่4 พฤษภาคม 2563 
                                     - หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 
 
  

    
            โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ จ านวน        20,000 บาท 

                                 - โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
                             โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  
                             เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  หน้าที่ 72 ข้อ 2  ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                       - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                                         (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
                                       - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
                                       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                         พ.ศ. 2557 
                                      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                        สว่นท้องถิ่น   พ.ศ. 2562  
                                      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ               
                                        กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

                - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 40,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
              “รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)” 
   

   ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 
                  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
             ส าหรับรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ฯล  
   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 
                 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันหล่อลื่น  จารบี  
             ส าหรับรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น ส าหรับพ่นฆ่าเชื้อโรคและ 
             ก าจัดยุงลายในหมู่บ้าน   เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิดและโรคไข้เลือดออก  
   

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 120,000 บาท 

                 - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            
             เช่น วัสดุเคมีภัณฑ์ วัคซีนป้องกันและรักษาโรค เวชภัณฑ์  น้ ายาตรวจหาสารเสพติด  สารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย   
             น้ ายาเคมีพ่นยุง  อุปกรณ์ทีใช้ในงานสาธารณสุข ฯลฯ     
 

 

  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม จ านวน 200,000 บาท 

                            - อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม   ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือให้หมู่บ้านด าเนิน 
                โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 10 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2 หน้าที่ 129  ข้อ 16    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 587,740 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 562,740 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 562,740 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 382,740 บาท 

                  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี  ดังนี้ 
                           - นักพัฒนาชุมชน     จ านวน  382,740  บาท   
   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,000 บาท 
                  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง  ดังนี้ 
                            - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    รวม  180,000  บาท 
 
    

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

                ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          จ านวน            5,000   บาท 

                    - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  5,000  บาท  
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
   

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ   

    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา        จ านวน     15,000    บาท 
                     - ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา 
                ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบก าหนด  
 
                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                           จ านวน      5,000    บาท 
                     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
                 เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล  เช่น  
                 ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ  
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หน้า 37/ 63 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 320,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

              รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

                    โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ส าหรับ                       จ านวน      300,000    บาท 

                    เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 

                          - โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ส าหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

                    อบต.บ้านเป้า  ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนา 

                    เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  

                    ครั้งที ่2  หน้าที่ 69  ข้อ 1  ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 

                                 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

                                   (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 67 (6) 

                                 - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                   พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10)  

                                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

                                   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

                                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ   

                                  กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

 

 
   

    โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึงพิง จ านวน    20,000      บาท 

                           - โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึงพิง  ตั้งไว้   20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
                           ในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึงพิง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
                           แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที ่2 หน้าที่ 69 ข้อ 2 ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
                                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
                                 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2167 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2562  
                                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562  
                                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน                                              
                                   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 
                                   พ.ศ. 2561  ข้อ 67 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 951,160 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 545,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 545,160 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 461,160 บาท 

                  - เพ่ือเป็นตอบแทนพนักงานจ้าง   ดังนี้ 
                         - พนักงานขับรถขยะ                               จ านวน  112,800  บาท  
                         - คนงานประจ ารถขยะ (ผู้มีทักษะ) 2 อัตรา    จ านวน  240,360  บาท  
                         - คนงานประจ ารถขยะ                            จ านวน  108,000  บาท  
   

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 
                 - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง   ดังนี้ 
                          - พนักงานขับรถขยะ                               จ านวน  24,000  บาท  
                          - คนงานประจ ารถขยะ (ผู้มีทักษะ)  2 อัตรา    จ านวน  48,000  บาท  
                          - คนงานประจ ารถขยะ                             จ านวน  12,000  บาท     
 

  งบด าเนินงาน รวม 406,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

      ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก จ านวน 216,000 บาท 
                      -ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอก  ตั้งไว้ 216,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมา 
                   แรงงานบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนกังานขับรถขยะและคนงานประจ ารถขยะและงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
                       - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 50,000 บาท   เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม "รถขยะ" 
  

   ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 
                    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและชิ้นส่วน 
                      อะไหล่ "รถขยะ"  เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก  กระจกรถยนต์  ฯลฯ  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 
                  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรบั "รถขยะ”   
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          งบลงทุน                                                                                        รวม     2,200,000    บาท 
              ค่าครุภัณฑ์                                                                                 รวม     2,200,000    บาท 
                  ครุภัณฑ์โรงงาน 
                       เตาเผาขยะมูลฝอย   จ านวน  1  เครื่อง                                           จ านวน   2,200,000  บาท 
                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  2,2000,000 บาท 
                   โดยมีคุณลักษณะทั่วไป 
                         1. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตสามารถติดตั้งได้ทันทีที่น าไปติดตั้งกับที่ก าหนด 
                             โดยไม่เสียเวลาประกอบติดตั้งและไม่มีอุปกรณ์เพ่ิมหรือเสริมใด 
                         2. ออกแบบได้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่ายและเผาได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 
                            โดยไม่ต้องหยุดพัก 
                         3. มีโครงสร้างที่แข็งแรง ท าด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความทนทานต่อภูมิอากาศประเทศได้ 
                         4. มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณในชุมชนทั่วไปใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยและสะดวก คล่องตัวต่อการใช้งาน  
                         5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปได้โดยง่ายและสะดวก ไม่เสียเวลาประกอบมาก  
                         6. มีห้องเผาไหม้ 5 ห้องในเตาเดียวกัน 
                         7. การเผาไหม้ในห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน ไม่ใช้น้ ามัน แก๊ส สารระเหยใด ๆ เครื่องอัดอากาศ  
                            ไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้ นับตั้งแต่เริ่มจุดเตา นอกจากอากาศจากธรรมชาติกับขยะ เผาตัวมันเอง 
                            ในห้องเผาไหม้ 
                         8. อุณหภูมิภายในห้องเผาขยะ จะต้องควบคุมให้อยู่ในค่าท่ีออกแบบแต่ต้องไม่ต่ ากว่าค่าที่ออกแบบ  
                            สภาวะที่ท าให้เกิดการเผาไหม้ อย่างสมบูรณ์ และอยู่ในช่วง 500–1,000 องศาเซลเซียส รวมทั้งจะต้องมี  
                            อุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในระบบ 
                         9. มีความปลอดภัยขณะท าการเผาสูง มีความร้อนผนังเตาด้านนอกไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส ไม่มีควัน  
                             แก๊ส เปลวไฟออกจากช่องใส่ขยะ ช่องลมที่ตัวเตา นอกจากปล่องควัน 
                        10. ต้องมีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต 
                             ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               - จัดหาโดยสืบหาราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
               - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 147 ข้อ 18 
               - ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                     - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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หน้า 52/ 63 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

                 รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

 
         โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ         จ านวน     60,000   บาท 

                            - โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ตั้งไว้  60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
                            ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
                            และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 73 ข้อ 2  ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                     - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                                       ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                                     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
                                       ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

                                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
                                       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
                                     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0819.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
 
    

           โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ         จ านวน    60,000    บาท 
                               - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
                               โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
                               และเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2 หน้าที่ 73 ข้อ 4 ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                        - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                                          ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                                        - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
                                          ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                                         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

                                        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
                                       - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0819.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ จ านวน 50,000 บาท 
                       - อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน 
                      กลุ่มสตร ีโดยอุดหนุนให้กลุ่มสตรี   ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                            - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                               ถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 
                            - พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                             แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

                รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

         โครงการส่งทีมกีฬา อบต.บ้านเป้า เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 30,000 บาท 
                            - โครงการส่งทีมกีฬา อบต. เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ 
                            ส่งทีมกีฬา อบต.เข้าร่วม เช่น กีฬาภูนกแซวเกมส์, กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นค่าน้ าดื่ม,  
                            เวชภณัฑ์ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที ่2 
                            หน้าที่ 71  ข้อ 9  ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                   - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                                    ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                                        - พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
                                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
                                     และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  
   

 
   

     โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 

                             - โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ 
                             ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
                             ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  
                             เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2 หน้าที่ 70 ข้อ 7 ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                                      - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                        ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                                        - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
                                      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
                                        และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                                      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                        สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                                      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง  
                                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                        สว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2562       
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

                รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

          โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 10,000 บาท 
                           - โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ 
                          จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
                          ครั้งที ่2 หน้าที่ 70 ข้อ 3   ตามกฎหมาย   ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                                    ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                                   - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ 
                                    การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                                  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวนัที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบ        
                                    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    
        

 
      

    
     โครงการประเพณีงานพระไกรสีหนาท จ านวน 30,000 บาท 

                          - โครงการประเพณีงานพระไกรสิงหนาท ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ 
                          ประเพณีงานพระไกรสีหนาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ 
                          เพ่ิมเติม  ครั้งที ่2 หน้าที่ 70  ข้อ 4   ตามกฎหมาย   ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                                      ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                                         - พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

                                    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
                                      และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                                   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวนัที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบ                                           
                                       กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    
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      โครงการประเพณีบุญเดือนหก จ านวน 30,000 บาท 
                          - โครงการประเพณีบุญเดือนหก  ตั้งไว้  30,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการประเพณี 
                          บุญเดือนหก  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
                          ครั้งที ่2 หน้าที่ 70  ข้อ 5  ตามกฎหมาย   ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                    ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                                       - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
                                    และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                                  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวนัที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ                                            
                                    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
    

        

 
      

    
     โครงการส่งเสริมและสืบสานต านานสาวบ้านแต้ จ านวน 20,000 บาท 

                              - โครงการส่งเสริมและสืบสานต านานสาวบ้านแต้  ตั้งไว้  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
                             โครงการส่งเสริมและสืบสานต านานสาวบ้านแต้  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข 
                             เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 70  ข้อ 6 ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                      - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                         ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                                           - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

                                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
                                       และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                       ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                                     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ                                            
                                         กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                              รวม       1,990,140  บาท 
   งบบุคลากร                                                                                          รวม       1,081,140  บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                                         รวม       1,081,140  บาท 

            เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                         จ านวน           691,500   บาท 

                  - เพ่ือจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พร้อมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   ดังนี้ 
                              - ผูอ้ านวยการกองช่าง    จ านวน   393,600   บาท 
                              - นายช่างโยธา             จ านวน    297,900   บาท 

              เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                              จ านวน           24,000   บาท 
                    - เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
                    เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ส าหรับนายช่างโยธา 
 

               เงินประจ าต าแหน่ง                                                                        จ านวน           42,000   บาท 
                    - เงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้  42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

                ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                จ านวน         299,640   บาท 
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ดังนี้ 
                                 - ผู้ช่วยนายช่างโยธา        จ านวน   172,080   บาท 
                                 - ช่างไฟฟ้า (ผู้มีทักษะ)      จ านวน  127,560   บาท 

                เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                                                จ านวน       24,000   บาท 
                    - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 24,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

 

  
งบด าเนินงาน                                                                                    รวม     569,000    บาท 

   

ค่าตอบแทน                                                                                   รวม     110,000    บาท                                

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          จ านวน    110,000     บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ตั้งไว้ 100,000 บาท  เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
       คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ที่องค์การบริหาร 
       ส่วนต าบลยืมตัวมาช่วยราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนไว้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0402.5/ 
       ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 
 
         - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ตั้งไว้ 10,000 บาท 
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ค่าใช้สอย                                                                                       รวม      269,000   บาท 

             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                   การส ารวจ/ รังวัด ที่ดินสาธารณประโยชน์ส าหรับออกหนังสือส าคัญ                   จ านวน    5,000  บาท 
                   ส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 
                          - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ/ รังวัด ที่ดินสาธารณประโยชน์ส าหรับออกหนังสือส าคัญ 
                          ส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 

                   ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก                                จ านวน    216,000  บาท 

                         - ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ตั้งไว้   216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
                        ค่าจ้างเหมา ดังนี้ 

                                    - ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับ 
                                    มอบหมายให้รับผิดชอบ ฯลฯ  ประจ ากองช่าง 
 
                                    - ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบึงแก้ง 
                                    ของ อบต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
                                     ให้รับผิดชอบ ฯลฯ           

    ค่าจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง           จ านวน       5,000   บาท 
                        - ค่าจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบงาน 
                       ก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     

                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                              จ านวน     3,000    บาท 
                        - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  3,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
                        ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามท่ีองค์การบริหารส่วน 
                        ต าบลบ้านเป้าก าหนด  เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง  ฯลฯ 
 

                 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา                                                                   จ านวน     10,000   บาท 
                        - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา  
                       ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ์ เบิกจ่ายตามระเบียบก าหนดของกองช่าง 
 
            ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                                            จ านวน     30,000   บาท 
                     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแชม  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและทรัพย์สินต่างๆ  
                     ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เพ่ือให้ใช้การได้ตามปกติ  เช่น  
                     หอกระจายข่าว  โรงสูบน้ าไฟฟ้า  ฯลฯ 
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                 ค่าวัสดุ                                                                                รวม    90,000   บาท 

                     วัสดุส านักงาน                                                                    จ านวน     10,000   บาท 

                           - วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่าง ๆ  
                           ของกองช่าง ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แฟ้ม ปากก สมุด ฯลฯ 
 

                     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               จ านวน     40,000   บาท 
                           - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 40,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่างและ 
                           ในสว่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ สวติซ์ ฯลฯ 
 

                      วัสดุก่อสร้าง                                                                      จ านวน     40,000   บาท 
                           - วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในกิจการซึ่งอยู่ใน 
                           ความรบัผิดชอบของกองช่าง เช่น เหล็ก สี ไม้ ลวดเชื่อม ทราย ปูน  ซีเมนต์ อิฐ ค้อน จอบ  
                           สว่าน คีม เสียม แชลง เลื่อย ฯลฯ 

 
                   ค่าสาธารณูปโภค                                                                 รวม    100,000  บาท 

                       ค่าไฟฟ้า                                                                        จ านวน     100,000   บาท 
                             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบึงแก้ง 
 
  

  งบลงทุน รวม 340,000 บาท 

   

ค่าครุภัณฑ์                                                                                    รวม            300,000    บาท 
ครุภัณฑโ์รงงาน 

       เครื่องตัดถ่าง   จ านวน  1  ชุด                                                          จ านวน         300,000    บาท               

            - เครื่องตัดถ่าง จ านวน 1 ชุด ตั้งไว้ 300,000 บาท  จัดหาโดยสืบหาราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มี 
              ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
            - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 145 ข้อ 1 
            - ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                      ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                    - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
                      ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   จ านวน    40,000    บาท      

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง     จ านวน    30,000   บาท 

                     - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง 
                    บ ารุงสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก  ถนนดิน ฯลฯ  
  

               ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

                     ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)                                           จ านวน    10,000    บาท 

                          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  ในการด าเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
                         สิ่งสาธารณูปการ ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                         เกี่ยวกับการค านวณเงินเพ่ิมและการอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม (ค่า K) แก่ผู้รับจ้างของหน่วยงาน ในฐานะ 
                         คู่สัญญาจ้าง   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                                  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
                                  2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
                                      เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
                                  3. หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เร่ือง 
                                      การตรวจสอบการเบิกจ่ายคา่จา้ง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
                                     เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                  5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3479 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม 
                                      แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 1,400,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,400,000 บาท 

             ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                     รวม          1,400,000    บาท 

             ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

                     ก่อสร้างโรงอบพริก                                                                    จ านวน       1,400,000   บาท 
                           - เพ่ือก่อสร้างโรงอบพริก   จ านวน  4  โรง  ตั้งไว้ 1,400,000  บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                           (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั่งที่ 2 หน้าที่ 135 ข้อ 6 ตามกฎหมาย  
                           ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                                   - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                     ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                                   - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 314,760 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 212,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 212,760 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 212,760 บาท 

                   - เพ่ือเป็นค่าจ้างผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   ตั้งไว้   212,760  บาท    
   

  งบด าเนินงาน รวม 102,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 

                ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  2,000  บาท 
                   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  2,000  บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
  
   

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

                  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

                       โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GMP)                                         จ านวน       30,000    บาท 

                             - โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GMP)  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
                             โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GMP) เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
                             ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ 
                             เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 100  ข้อ 26 ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                                     - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                       ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                                     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                                            
                                       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                                    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
                                      ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                                    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวนัที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563                 
                                      เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 
                                      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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                โครงการร่วมรับฟังปัญหาและให้ความรู้กับเกษตรกรในพ้ืนที่                          จ านวน     30,000    บาท 
                     - โครงการร่วมรับฟังปัญหาและให้ความรู้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
                       ด าเนินโครงการร่วมรับฟังปัญหาและให้ความรู้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่าง 
                       เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
                       และเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2 หน้าที่ 100 ข้อ 27 ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                              - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                              - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

                              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

                              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ                                                   
                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

 
                โครงการอบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร               จ านวน   30,000  บาท 
                     - โครงการอบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  ตั้งไว้  30,000  บาท  
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
                       เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                       (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 100  ข้อ 24  ตามกฎหมาย  
                       ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                             - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                               ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                            - พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                                                    
                            - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 
                              ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                            - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                              สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                            - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบ                                                 
                              กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

        

 
      

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

       วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
                     - วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด ฯลฯ     
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 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

                รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

    
     โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 30,000 บาท 

                          - โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  
                           ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์ไม้ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
                           และเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2  หน้าที่ 100  ข้อ 28   ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
                                - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
                               - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
                               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬา 
                                 และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ   
                                 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     

 

     

 
     
 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,384,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,329,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,250

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

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

130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,384,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,329,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,250

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

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)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,710,400 1,709,280 203,340 382,740

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 601,040 642,840 180,000 461,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

52,560 12,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

183,000 20,000 125,000 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

คาเชาบ้าน 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

691,500 6,697,260

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 299,640 212,760 2,397,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 172,560

เงินวิทยฐานะ 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 24,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

110,000 2,000 445,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

คาเชาบ้าน 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 30,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างประเมินผลการ
ดําเนินงาน

10,000

คาจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างแรงงานบุคคลภาย
นอก

252,000 550,000 216,000

คาจ้างเหมาอื่นๆ 15,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

85,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างประเมินผลการ
ดําเนินงาน

10,000

คาจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างแรงงานบุคคลภาย
นอก

1,018,000

คาจ้างเหมาอื่นๆ 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

500,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

36,000 5,000 5,000 5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 15,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา

50,000 10,000 15,000

คาลงทะเบียนอบรม
สัมมนา

30,000 20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ,
งานพระราชพิธี,รัฐพิธี
ตางๆ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

500,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

3,000 54,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 15,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา

10,000 85,000

คาลงทะเบียนอบรม
สัมมนา

50,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ,
งานพระราชพิธี,รัฐพิธี
ตางๆ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการ
ตามนโยบายของ
อําเภอ,จังหวัด,รัฐบาล
และ 
นโยบายกระทรวง
มหาดไทย

40,000

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
ตั้ง.

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. 
กลุมแมบ้าน 
อสม. และผู้นําชุมชน

50,000

โครงการรวมรับฟัง
ปัญหาและความต้อง
การของประชาชน 
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น.

20,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร

20,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:04:39 หน้า : 9/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการ
ตามนโยบายของ
อําเภอ,จังหวัด,รัฐบาล
และ 
นโยบายกระทรวง
มหาดไทย

40,000

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
ตั้ง.

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. 
กลุมแมบ้าน 
อสม. และผู้นําชุมชน

50,000

โครงการรวมรับฟัง
ปัญหาและความต้อง
การของประชาชน 
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น.

20,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร

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

โครงการอบรมให้ความ
รู้ พรบ.ข้อมูลขาวสาร
และความรู้ตางๆ

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 30,000 10,000 40,000 50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญตางๆ

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 
(หลักสูตรทบทวน)

100,000

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

15,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.บ้านเป้า

10,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

550,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ พรบ.ข้อมูลขาวสาร
และความรู้ตางๆ

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 190,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญตางๆ

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 
(หลักสูตรทบทวน)

100,000

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

15,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.บ้านเป้า

10,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

550,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างสํารวจข้อมูลสุนัข
และแมว

3,600

โครงการตําบลบ้านเป้า
รวมใจ กําจัดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําป

20,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอตางๆ

50,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ

20,000

โครงการจ้างเหมารถ
รับ-สง เด็กด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้สําหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเป้า

300,000

โครงการชวยเหลือผู้
ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง
พิง

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ

60,000

โครงการโรงเรียนสง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างสํารวจข้อมูลสุนัข
และแมว

3,600

โครงการตําบลบ้านเป้า
รวมใจ กําจัดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําป

20,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอตางๆ

50,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ

20,000

โครงการจ้างเหมารถ
รับ-สง เด็กด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้สําหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเป้า

300,000

โครงการชวยเหลือผู้
ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง
พิง

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ

60,000

โครงการโรงเรียนสง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
งานพระไกรสีหนาท

โครงการประเพณีบุญ
เดือนหก

โครงการสงทีมกีฬา อบ
ต.บ้านเป้า เข้ารวมแขง
ขัน

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก

โครงการสงเสริมและสืบ
สานตํานานสาวบ้านแต้

การสํารวจ/ รังวัด  ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
สําหรับ
ออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

คาจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอก

คาจ้างเหมาออกแบบ
งานกอสร้าง

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
งานพระไกรสีหนาท

30,000 30,000

โครงการประเพณีบุญ
เดือนหก

30,000 30,000

โครงการสงทีมกีฬา อบ
ต.บ้านเป้า เข้ารวมแขง
ขัน

30,000 30,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการสงเสริมและสืบ
สานตํานานสาวบ้านแต้

20,000 20,000

การสํารวจ/ รังวัด  ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
สําหรับ
ออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

5,000 5,000

คาจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอก

216,000 216,000

คาจ้างเหมาออกแบบ
งานกอสร้าง

5,000 5,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย (GMP)

โครงการรวมรับฟัง
ปัญหาและให้ความรู้กับ
เกษตรกรในพื้นที่

โครงการอบรมสงเสริม
การใช้สารอินทรีย์ทด
แทนสารเคมีทางการ
เกษตร

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 120,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 337,200

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 80,000 40,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 100,000 100,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 20,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 160,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย (GMP)

30,000 30,000

โครงการรวมรับฟัง
ปัญหาและให้ความรู้กับ
เกษตรกรในพื้นที่

30,000 30,000

โครงการอบรมสงเสริม
การใช้สารอินทรีย์ทด
แทนสารเคมีทางการ
เกษตร

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 160,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 397,200

วัสดุยานพาหนะและขนสง 230,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 360,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 40,000

วัสดุกอสร้าง 40,000 40,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 100,000 260,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 
2 บาน  จํานวน 2 ตู้

11,800

โต๊ะพร้อมเก้าอี้  ชุดรับ
แขก  (ชุดโชฟา)  
จํานวน 1 ชุด

30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา  จํานวน 4 
เครื่อง

20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เตาเผาขยะมูลฝอย  
จํานวน 1 เครื่อง

2,200,000

เครื่องตัดถาง จํานวน 1 
ชุด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 
2 บาน  จํานวน 2 ตู้

11,800

โต๊ะพร้อมเก้าอี้  ชุดรับ
แขก  (ชุดโชฟา)  
จํานวน 1 ชุด

30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา  จํานวน 4 
เครื่อง

20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เตาเผาขยะมูลฝอย  
จํานวน 1 เครื่อง

2,200,000

เครื่องตัดถาง จํานวน 1 
ชุด

300,000 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมและปรับภูมิทัศน์
ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านเป้า

50,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างโรงอบพริก

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดิน สิ่งกอสร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่  อบต.บ้านเป้า

365,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมและปรับภูมิทัศน์
ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านเป้า

50,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างโรงอบพริก 1,400,000 1,400,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดิน สิ่งกอสร้าง

30,000 30,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่  อบต.บ้านเป้า

365,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:04:39 หน้า : 22/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติม

200,000

อุดหนุนโครงการเงินอุด
หนุนกลุมอาชีพ

50,000

รวม 5,421,450 9,565,920 330,000 4,057,020 1,491,940 907,740 3,151,160 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติม

200,000

อุดหนุนโครงการเงินอุด
หนุนกลุมอาชีพ

50,000

รวม 130,000 3,390,140 344,760 28,960,130
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