
  

 
 

 

ข้อบัญญัติต ำบล 
เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ของ 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ 

อ ำเภอเกษตรสมบูรณ ์จงัหวดัชัยภูมิ 
  

 



องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
เขต/อําเภอ เกษตรสมบูรณ    จังหวัดชัยภูมิ

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

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

พื้นที่ 61.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,031 คน
ชาย 1,565 คน

หญิง 1,466 คน

ขอมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานเปา
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานเปา จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลบานเปาจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,652,648.76 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,709,686.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,419,067.97 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
317,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 21,708,494.33 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 15,740.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 28,452.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 151,941.18 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 16,078.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,034,846.05 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,461,437.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,232.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 17,243,744.63 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 3,824,345.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,769,295.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,006,169.12 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,594,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,049,935.51 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,232.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 921,025.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา

อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 137,418.88 6,000.00 67,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

69,903.50 40,000.00 89,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 185,004.01 100,000.00 250,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 29,410.00 100,000.00 50,500.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 421,736.39 246,000.00 457,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,320,165.84 16,559,890.00 18,844,083.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,320,165.84 16,559,890.00 18,844,083.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,696,863.00 14,860,939.00 12,049,053.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,696,863.00 14,860,939.00 12,049,053.00

รวม 23,438,765.23 31,666,829.00 31,350,136.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,412,975.00 5,438,059.00 5,106,811.00

งบบุคลากร 6,720,819.00 11,098,370.00 11,395,890.00

งบดําเนินงาน 3,919,329.16 8,795,000.00 7,297,035.00

งบลงทุน 1,803,060.00 1,665,400.00 3,222,400.00

งบเงินอุดหนุน 432,000.00 4,670,000.00 4,328,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 17,288,183.16 31,666,829.00 31,350,136.00

รวม 17,288,183.16 31,666,829.00 31,350,136.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,254,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,048,895

แผนงานสาธารณสุข 1,738,240

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,017,820

แผนงานเคหะและชุมชน 7,007,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 140,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,229,000

แผนงานการเกษตร 307,920

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,106,811

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,350,136



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,021,410 1,447,520 6,468,930
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,450,290 1,447,520 3,897,810

งบดําเนินงาน 2,078,000 584,000 2,662,000
    ค่าตอบแทน 210,000 90,000 300,000

    ค่าใช้สอย 1,138,000 409,000 1,547,000

    ค่าวัสดุ 440,000 80,000 520,000

    ค่าสาธารณูปโภค 290,000 5,000 295,000

งบลงทุน 44,000 59,500 103,500
    ค่าครุภัณฑ์ 44,000 59,500 103,500

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

                              รวม 7,163,410 2,091,020 9,254,430

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 330,000 330,000
    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

    ค่าวัสดุ 180,000 180,000

                              รวม 330,000 330,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 435,600 2,040,960 2,476,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 435,600 2,040,960 2,476,560

งบดําเนินงาน 130,000 931,435 1,061,435
    ค่าตอบแทน 10,000 52,000 62,000

    ค่าใช้สอย 60,000 524,100 584,100

    ค่าวัสดุ 60,000 355,335 415,335

งบลงทุน 52,900 50,000 102,900
    ค่าครุภัณฑ์ 52,900 0 52,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 408,000 408,000
    เงินอุดหนุน 0 408,000 408,000

                              รวม 618,500 3,430,395 4,048,895

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 194,640 194,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 194,640 194,640

งบดําเนินงาน 1,336,600 1,336,600
    ค่าตอบแทน 175,000 175,000

    ค่าใช้สอย 791,600 791,600

    ค่าวัสดุ 370,000 370,000

งบลงทุน 7,000 7,000
    ค่าครุภัณฑ์ 7,000 7,000

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

                              รวม 1,738,240 1,738,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 542,820 0 542,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 542,820 0 542,820

งบดําเนินงาน 55,000 320,000 375,000
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 50,000 320,000 370,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 100,000

                              รวม 697,820 320,000 1,017,820

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,067,940 0 442,080 0 1,510,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,067,940 0 442,080 0 1,510,020

งบดําเนินงาน 771,000 0 386,000 0 1,157,000
    ค่าตอบแทน 110,000 0 0 0 110,000

    ค่าใช้สอย 271,000 0 246,000 0 517,000

    ค่าวัสดุ 90,000 0 140,000 0 230,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 0 0 0 300,000

งบลงทุน 500,000 0 0 290,000 790,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 0 0 290,000 790,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,550,000 0 0 3,550,000
    เงินอุดหนุน 0 3,550,000 0 0 3,550,000

                              รวม 2,338,940 3,550,000 828,080 290,000 7,007,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

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

                              รวม 170,000 170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 100,000 140,000
    ค่าใช้สอย 40,000 100,000 140,000

                              รวม 40,000 100,000 140,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 0 10,000
    ค่าใช้สอย 10,000 0 10,000

งบลงทุน 500,000 1,619,000 2,119,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 1,619,000 2,119,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                              รวม 510,000 1,719,000 2,229,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 202,920 0 202,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 202,920 0 202,920

งบดําเนินงาน 65,000 40,000 105,000
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 50,000 40,000 90,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 267,920 40,000 307,920
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,106,811 5,106,811
    งบกลาง 5,106,811 5,106,811

                              รวม 5,106,811 5,106,811

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเปา

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,254,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,048,895

แผนงานสาธารณสุข 1,738,240

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,017,820

แผนงานเคหะและชุมชน 7,007,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 140,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,229,000

แผนงานการเกษตร 307,920

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,106,811

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,350,136

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปา และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
เปา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,350,136 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,350,136 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเปา
อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายวัชรินทร์   พงศ์ธีระดุลย์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปา

อนุมัติ

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

(นายณัฐวุฒิ   ถุนนอก)

ตําแหนง นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา

อําเภอ เกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 48,053.68 41,860.50 42,777.88 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 92,022.00 73,250.00 82,196.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีปาย 10,211.00 10,574.00 11,689.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 336.00 756.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 150,286.68 126,020.50 137,418.88 6,000.00 67,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 756.60 1,513.20 1,309.50 0.00 100.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 161.00 1,230.00 945.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 31,560.00 28,020.00 28,140.00 28,000.00 7.14 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 520.00 510.00 200.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 501.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 21,900.00 27,209.00 0.00 100.00 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

12,700.00 13,050.00 12,100.00 5,000.00 200.00 % 15,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 76.00 37.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 46,773.60 68,581.20 69,903.50 40,000.00 89,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 181,613.67 160,463.38 185,004.01 100,000.00 150.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 184,613.67 160,463.38 185,004.01 100,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาสมัครสมาชิกหองสมุด 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาขายแบบแปลน 123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 50,693.00 29,740.00 29,410.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 173,713.00 29,760.00 29,410.00 100,000.00 50,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 204,266.42 111,642.48 0.00 500,000.00 -20.00 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,038,414.93 10,312,979.21 8,840,612.24 12,286,390.00 9.21 % 13,418,083.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,139,485.54 1,221,368.58 1,159,966.57 1,400,000.00 -14.29 % 1,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 18,270.47 22,718.44 48,953.60 40,000.00 25.00 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,485,115.79 2,385,397.05 2,624,450.51 1,200,000.00 143.33 % 2,920,000.00
     ภาษีสุรา 616,260.71 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 23,006.38 19,386.62 21,862.89 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 19,169.22 18,593.63 23,071.03 60,000.00 -58.33 % 25,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

797,504.00 1,151,208.00 600,249.00 1,043,500.00 -23.33 % 800,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 2,060.00 1,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,341,493.46 15,245,354.01 13,320,165.84 16,559,890.00 18,844,083.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

8,922,557.00 9,059,167.00 9,696,863.00 14,860,939.00 -18.92 % 12,049,053.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,922,557.00 9,059,167.00 9,696,863.00 14,860,939.00 12,049,053.00
รวมทุกหมวด 23,819,437.41 24,689,346.09 23,438,765.23 31,666,829.00 31,350,136.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานเปา

อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,350,136   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 67,000 บาท
ภาษีปาย จํานวน 6,000 บาท

  - ประมาณการเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
จัดเก็บไดเทากับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 60,000 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

อากรการฆาสัตว จํานวน 1,000 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 89,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท

  - ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
จัดเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

  - ประมาณการเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
จัดเก็บไดเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 15,000 บาท

  - ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
จัดเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 6,000 บาท

  - ประมาณการเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
จัดเก็บไดเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

  - ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
ดอกเบี้ยเงินฝากจะมีอัตราสูงกวาปที่ผานมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 500 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

  - ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
จัดเก็บไดต่ํากวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

 - ประมาณการคาดวาจะจัดเก็บได

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,844,083 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 400,000 บาท

  - ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรต่ํากวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,418,083 บาท

  - ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรสูงกวาปที่ผานมา

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

  - ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรต่ํากวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

  - ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรสูงกวาปที่ผานมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,920,000 บาท

  - ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรสูงกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

  - ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท

  - ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรต่ํากวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 800,000 บาท

  - ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรต่ํากวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

  - ประมาณการรับรอจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,049,053 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 12,049,053 บาท

  - ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรต่ํากวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 530,000 -3 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 45,000 -6.4 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 45,000 -6.4 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 79,200 100,000 -13.6 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,881,360 1,800,000 1,606,800 2,000,000 -5.68 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,566,080 2,484,720 2,284,320 2,720,000 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,356,280.89 1,095,630 683,990 1,543,830 13.59 % 1,753,710

เงินประจําตําแหนง 168,000 178,500 70,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 225,360 230,160 241,680 255,120 73.75 % 443,280

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบ้านเปา

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 48,000 48,000 -9.79 % 43,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,785,640.89 1,540,290 1,043,670 2,056,950 2,450,290
รวมงบบุคลากร 4,351,720.89 4,025,010 3,327,990 4,776,950 5,021,410

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

14,350 0 249,380 190,000 -10.53 % 170,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 16,220 90,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 0 70,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,750 28,150 28,100 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 30,100 28,150 293,700 420,000 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 186,835 116,219.36 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 147,900 0 0 % 0

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

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

0 0 0 216,000 -50 % 108,000

คาจ้างเหมาอื่นๆ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาจัดทํา
เอกสารสิ่งพิมพ  ปาย 

0 0 0 10,000 -100 % 0

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

.โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ,  
งานพระราชพิธี , รัฐพิธีตางๆ

0 0 0 0 100 % 60,000

.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับตําบล

0 0 0 0 100 % 10,000

.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของ อบต. กลุมแมบ้าน 
อสม. และผู้นําชุมชน

0 0 0 0 100 % 100,000

.โครงการรวมรับฟังปัญหาและความต้อง
การของประชาชน 
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผน
พัฒนาท้องถิ่น.

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร

0 0 0 0 100 % 20,000

.โครงการสนองงานนโยบายของ
อําเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย

0 0 0 0 100 % 40,000

.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราช สุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

.โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลขาว
สารและความรู้ตางๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 0 600,000 -16.67 % 500,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 27,746 2,338 33,830 60,000 0 % 60,000

โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน
พระราชทาน

13,118 0 0 0 0 % 0

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  14,630 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากร 

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาในระดับตําบล

0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพระราชดําริ งานพระ ราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของ อบต.กลุมแมบ้าน อสม
 และผู้นําชุมชน

0 186,380 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของ อบต.กลุมแมบ้าน อสม
 และผู้นําชุมชน

0 0 199,550 0 0 % 0

โครงการรวมรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทร  เทพยวรางกูร

0 0 19,000 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลขาว
สารและความรู้ตางๆ ฯลฯ

0 0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,290 21,724 0 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 254,619 326,661.36 400,280 1,266,000 1,138,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 75,113 99,143 37,760 170,000 -41.18 % 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 28,609 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,770 32,791 22,305 60,000 0 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 0 3,208 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 1,800 8,200 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 49,521.64 55,451 64,816.2 120,000 -33.33 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,965 6,826 13,780 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 21,600 0 49,200 60,000 0 % 60,000

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

รวมค่าวัสดุ 195,969.64 227,828 196,061.2 550,000 440,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 131,008.67 114,676 111,934.57 180,000 0 % 180,000

คาบริการโทรศัพท 6,106.58 3,686.7 3,694.26 20,000 -50 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 1,662.12 1,121 1,150 20,000 -75 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 152,746.83 90,907.2 83,186.64 150,000 -36.67 % 95,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 291,524.2 210,390.9 199,965.47 370,000 290,000
รวมงบดําเนินงาน 772,212.84 793,030.26 1,090,006.67 2,606,000 2,078,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แบบมีพนักพิง ระดับ 6-7 จํานวน 4 
ตัว

0 0 19,960 0 0 % 0

ครุภัณฑสํานักงานตางๆ 0 0 0 150,000 -100 % 0

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 18,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (ระบบ 
Inverter) 
ขนาด 18,000 บีทียู  

0 0 0 59,800 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  0 0 0 11,000 -100 % 0

โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 0 0 0 8,500 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต  ขนาด 120 ซีซี  0 0 0 56,000 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน   0 0 0 117,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 
2 กอก

0 0 0 100 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น  แบบตั้งพื้น  จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 0 10,000 -100 % 0

ถังต้มน้ําร้อนสแตนเลสไฟฟา  จํานวน 2 
เครื่อง 

0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 19,300 0 0 % 0

.เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 57,260 471,400 44,000
รวมงบลงทุน 0 0 57,260 471,400 44,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

.อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง สวนท้องถิ่น 

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคการปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนศูนยประสานงานองคการชุมชน
ระดับตําบล (ศอช.ต.)

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 20,000 40,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 20,000 40,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,133,933.73 4,818,040.26 4,495,256.67 7,894,350 7,163,410
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 887,580 915,480 404,340 743,560 67.55 % 1,245,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 -100 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 117,360 122,160 127,680 135,960 2.29 % 139,080

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 24,000 -14.17 % 20,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,070,940 1,103,640 573,520 969,520 1,447,520
รวมงบบุคลากร 1,070,940 1,103,640 573,520 969,520 1,447,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 35,000 100 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 35,000 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,600 13,700 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

0 0 0 108,000 200 % 324,000

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคล
ภายนอก (กองคลัง)

0 0 72,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาอื่นๆ 0 0 0 0 100 % 5,000

คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  
คาจัดทําเอกสาร  
สิ่งพิมพ  ปาย

0 0 0 20,000 -100 % 0

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

.โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
งานจัดเก็บรายได้และ
ให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่

0 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,082 0 22,890 40,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ขององคการ 
บริหารสวนตําบลบ้านเปา ประจําปี พ.ศ. 
2563

0 0 0 750,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
งานจัดเก็บรายได้และ
ให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่
และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
งานจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
2562 

0 0 19,985 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,000 0 2,800 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 37,682 13,700 168,275 1,038,000 409,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,220 0 49,806.9 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 45,835 0 28,100 50,000 -40 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 103,055 0 77,906.9 130,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 1,200 0 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,200 0 0 20,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 141,937 13,700 246,181.9 1,223,000 584,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 25,300 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 25,300 44,000 59,500
รวมงบลงทุน 0 0 25,300 44,000 59,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารงานคลัง 1,232,877 1,117,340 845,001.9 2,236,520 2,091,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,366,810.73 5,935,380.26 5,340,258.57 10,130,870 9,254,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

0 0 0 54,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ
(หลักสูตรทบทวน) ประจําปี 2564

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 104,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 19,340 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 23,000.6 15,556 59,413.2 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 23,000.6 15,556 78,753.2 230,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 23,000.6 15,556 78,753.2 334,000 330,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด 0 0 0 200,000 -100 % 0

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

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 23,000.6 15,556 78,753.2 534,000 330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 23,000.6 15,556 78,753.2 534,000 330,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 333,060 85,680 0 347,000 13.43 % 393,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 42,000 10,500 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 375,060 96,180 0 389,000 435,600
รวมงบบุคลากร 375,060 96,180 0 389,000 435,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,000 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 7,800 0 0 % 0

คาเย็บหนังสือ  คาเข้าปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คาโฆษณาและ
เผยแพร  คาจ้างเหมาบริการตางๆ   

0 0 0 30,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือ คาเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาโฆษณาและ เผยแพร คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ

0 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 0 0 70,000 -57.14 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,536 50,000 -80 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 6,000 0 11,336 180,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,470 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 26,280 4,770 4,770 50,000 -60 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 35,750 4,770 4,770 115,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 41,750 4,770 16,106 295,000 130,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 0 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 52,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 52,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 416,810 100,950 16,106 684,000 618,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,027,860 1,061,400 1,126,213 1,217,400 3.79 % 1,263,480

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 49,000 242.86 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 628,341.92 563,350 576,660 597,480 0 % 597,480

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,133.56 34,910 21,600 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,704,335.48 1,659,660 1,724,473 1,875,880 2,040,960
รวมงบบุคลากร 1,704,335.48 1,659,660 1,724,473 1,875,880 2,040,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 17,000 29,500 70,000 -40 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 17,000 29,500 70,000 52,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

.โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 15,000

.โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.บ้านเปา

0 0 0 0 100 % 10,000

.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเปา

0 0 0 0 100 % 10,000

.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 489,100

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา

5,000 5,000 5,000 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

580,800 484,200 489,840 550,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 585,800 489,200 494,840 600,000 524,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 19,850 31,353 31,678 50,000 -60 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 405,623.4 373,092.2 343,610.8 460,000 -27.1 % 335,335

วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 425,473.4 404,445.2 375,288.8 530,000 355,335
รวมงบดําเนินงาน 1,011,273.4 910,645.2 899,628.8 1,200,000 931,435

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับภูมิทัศน
ภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับภูมิทัศน
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บ้านเปา

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 446,000 430,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 412,000 0 0 % 0

.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านเปา

0 0 0 0 100 % 408,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.บ้านเปา

0 0 0 460,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 446,000 430,000 412,000 460,000 408,000
รวมงบเงินอุดหนุน 446,000 430,000 412,000 460,000 408,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,161,608.88 3,000,305.2 3,036,101.8 3,585,880 3,430,395
รวมแผนงานการศึกษา 3,578,418.88 3,101,255.2 3,052,207.8 4,269,880 4,048,895

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 121,320 60.44 % 194,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 121,320 194,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 121,320 194,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 170,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 399,300 426,900 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 398,700 0 0 % 0

คาจ้างสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว 0 0 0 0 100 % 3,600

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

0 0 0 550,000 0 % 550,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

.โครงการตําบลบ้านเปารวมใจกําจัดภัยโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากร สุนัข-แมว ประจําปี

0 0 0 0 100 % 68,000

.โครงการปองกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

.โครงการปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ 0 0 0 0 100 % 60,000

.โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะ

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดซื้อถังขยะ ประจําปี 2563 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการตําบลจัดการสุขภาพ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการตําบลบ้านเปารวมใจ กําจัดภัยโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากร สุนัข-แมว ประจําปี 2563

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการปองกันและควบคุม โรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว
ปลอดโรค  คนปลอดภัย 

9,610 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560

4,875 0 0 0 0 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 413,785 426,900 398,700 1,060,000 791,600
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,250 2,280 22,150 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 132,832.8 90,401.5 170,861.87 364,000 -42.31 % 210,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 17,840 105,200 122,480 120,000 0 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 166,922.8 197,881.5 315,491.87 524,000 370,000
รวมงบดําเนินงาน 580,707.8 624,781.5 714,191.87 1,644,000 1,336,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 0 0 100 % 7,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 7,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 7,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

.อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขเพิ่มเติม

0 0 0 0 100 % 200,000

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขเพิ่มเติม

0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 200,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 610,707.8 624,781.5 714,191.87 1,965,320 1,738,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานสาธารณสุข 610,707.8 624,781.5 714,191.87 1,965,320 1,738,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 291,000 299,640 269,680 342,720 5.86 % 362,820

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 291,000 299,640 269,680 342,720 542,820
รวมงบบุคลากร 291,000 299,640 269,680 342,720 542,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 3,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 960 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 4,860 55,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 4,860 95,000 55,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
จํานวน 5 เครื่อง 

0 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,500 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทางลาดสําหรับคนพิการ 0 0 0 0 100 % 100,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 291,000 299,640 278,040 437,720 697,820
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

.โครงการจ้างเหมารถรับ-สงเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.บ้านเปา

0 0 0 0 100 % 300,000

.โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่
พึ่งพิง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจ้างเหมารถรับ-สง เด็ก 0 269,100 220,800 300,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมารถรับ-สงเด็ก 264,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการชวยเหลือผู้ด้อย โอกาสและผู้ไร้ที่
พึ่งพิง

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 264,500 269,100 220,800 350,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 264,500 269,100 220,800 350,000 320,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 264,500 269,100 220,800 350,000 320,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 555,500 568,740 498,840 787,720 1,017,820

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 251,820 259,440 2,520 144,280 379.28 % 691,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 253,920 255,350 264,240 274,920 4.19 % 286,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 25,500 24,070 31,980 25,260 -4.99 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 531,240 538,860 298,740 510,460 1,067,940
รวมงบบุคลากร 531,240 538,860 298,740 510,460 1,067,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,000 72,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 148,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก

0 0 0 0 100 % 216,000

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก 

0 0 0 108,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมใช้จายในการสํารวจรังวัดปัก
หลักแสดงเขตที่ดิน

0 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมใช้จายในการสํารวจรังวัดปัก
หลักแสดงเขตที่ดิน 

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,400 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 150,000 -86.67 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 107,400 72,500 148,000 328,000 271,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,335 0 0 60,000 -83.33 % 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 31,205 0 29,930 50,000 -20 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 147,907 0 0 150,000 -73.33 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,170 0 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 520.6 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 4,800 0 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 198,937.6 0 29,930 280,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 300,000
รวมงบดําเนินงาน 306,337.6 72,500 177,930 608,000 771,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคู 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 200,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างหลังคาโดมศูนยการเรียนรู้ 
ม.6

0 0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค วัด
บ้านโนนชาด ม.11 

0 0 0 200,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 837,577.6 611,360 476,670 1,518,460 2,338,940
งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 1,403,400 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากที่นาง
ตุ-นายอําพร  ม.11

0 0 0 14,300 -100 % 0

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากที่นาย
คําอ้าย-
บ้านนายละเอียด ม. 1

0 0 0 0 100 % 100,000
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.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากไรรังสิ
มัน-
คิมป่ากรุง ม.13

0 0 0 0 100 % 200,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟ
สองสวางจากที่นางแขไข- นางเฉลียว  ม.12

0 0 0 0 100 % 100,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟ
สองสวางจากบอขยะ-บ้านโนนชาด  ม.10

0 0 0 0 100 % 100,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟสองสวาง
จากที่นางสมจิต-ที่นานางทองดํา  ม.12

0 0 0 0 100 % 100,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟสองสวาง
ตามถนนสายโนนสังข-วังมวง ม.5

0 0 0 0 100 % 200,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจาก
ที่นานางรัก กว้างขวาง-ที่นานางประนอม  
ถาดพลกรัง ม.4

0 0 0 0 100 % 130,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจาก
ฝายห้วยใหญ-ที่นายเทอม  ม.11

0 0 0 0 100 % 200,000
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.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางตุ-นานายอัมพร  ม. 11

0 0 0 0 100 % 200,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางหวา-ที่นางหลง  ม.3

0 0 0 0 100 % 100,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางหวา-ที่นายผู้ใหญมิตร   ม.3

0 0 0 0 100 % 200,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นานายกันหา เหลาลาภ-ที่นานายสุบัน สน
เจริญ  ม.11

0 0 0 0 100 % 150,000

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

0 0 0 0 100 % 100,000

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

0 0 0 0 100 % 70,000
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.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากบ้าน
นายเวียง  ลาภขวัญ-คลอง9  ม.8

0 0 0 0 100 % 200,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากสะพาน
ข้ามลําน้ําพรมฝั่งซ้ายถึงที่นานายบัวลอง 
ลาภทวี ม.4

0 0 0 0 100 % 300,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากสะพาน-
ที่นายประสาน  ม.6

0 0 0 0 100 % 200,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงจากบ้าน
โนนสังข-
บ้านวังมวง ม.5

0 0 0 0 100 % 100,000

.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงเพื่อการ
เกษตรจากที่นา
นางประกาย-นานางอัญชลี ขุนจันทร  ม.6

0 0 0 0 100 % 300,000

.โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟาภายในหมู
บ้าน  ม.13

0 0 0 0 100 % 200,000

.โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟาภายในหมู
บ้าน ม.12

0 0 0 0 100 % 100,000

.โครงการขยายหม้อแปลงภายในหมูบ้าน ม

.12
0 0 0 500,000 -100 % 0
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.โครงการขยายหม้อแปลงภายในหมูบ้าน ม

.4
0 0 0 574,300 -100 % 0

โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟา ม.10 0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการขยายหม้อแปลงภายในหมูบ้าน ม
.4

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 2,582,000 3,550,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 2,582,000 3,550,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 2,582,000 3,550,000

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองสังข 
ม.4

0 0 0 100,000 -100 % 0

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

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 100,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 436,800 332,280 282,984 470,760 -23.94 % 358,080
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 48,000 57,072 72,000 16.67 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 496,800 380,280 340,056 542,760 442,080
รวมงบบุคลากร 496,800 380,280 340,056 542,760 442,080

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก

0 0 0 108,000 100 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 23,240 0 0 0 0 % 0

โครงการนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม สร้างความเข้าใจและจัด
ทําถังขยะอินทรียหรือ
ขยะเปียกครัวเรือน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.๒๕๖๒  

0 0 74,670 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะชุมชน

0 0 0 60,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 23,240 0 74,670 318,000 246,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 37,320 7,570 41,960 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,178.5 48,477.6 56,915.72 120,000 -33.33 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 85,498.5 56,047.6 98,875.72 180,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 108,738.5 56,047.6 173,545.72 498,000 386,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 605,538.5 436,327.6 513,601.72 1,040,760 828,080
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

0 0 0 0 100 % 90,000
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.โครงการปรับปรุงซอมแซมรองระบายน้ํา 
คสล.จากบ้าน
สามแยกบ้านนางสมจิตร-สี่แยกบ้านนาย
แมก  ม.4

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา  คสล.  147,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 147,000 0 0 0 290,000
รวมงบลงทุน 147,000 0 0 0 290,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 147,000 0 0 0 290,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,590,116.1 1,047,687.6 990,271.72 5,241,220 7,007,020
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมกลุมอาชีพ
ตางๆ

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

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

0 0 19,980 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการสนับสนุนจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสามปี

0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการออกร้านแสดงผลิตภัณฑของกลุม
แมบ้านในงานพระไกรสิงหนาท

0 0 4,500 0 0 % 0

โครงการออกร้านแสดงผลิตภัณฑของกลุม
แมบ้านในงานพระไกรสีหนาท

3,500 3,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,500 13,500 47,665 60,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 3,500 13,500 47,665 60,000 120,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

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

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 0 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3,500 33,500 47,665 110,000 170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,500 33,500 47,665 110,000 170,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาภูนกแซวเกมส  36,825 0 0 0 0 % 0

โครงการสงทีมกีฬา  อบต.บ้านเปา เข้ารวม
แขงขัน

0 29,215 0 0 0 % 0

โครงการสงทีมกีฬา อบต. เข้ารวมแขงขัน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงทีมกีฬา อบต.บ้านเปา เข้ารวม
แขงขัน

5,940 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 0 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนสงเสริมกีฬาและการออก
กําลังภายในหมูบ้าน

0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,765 39,215 10,000 340,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 42,765 39,215 10,000 340,000 40,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 42,765 39,215 10,000 340,000 40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

.โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 20,000

.โครงการประเพณีงานพระไกรสีหนาท 0 0 0 0 100 % 30,000

.โครงการประเพณีบุญเดือนหก 0 0 0 0 100 % 30,000

.โครงการสงเสริมและสืบสานตํานานสาว
บ้านแต้

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประเพณีงานพระไกรสิงหนาท 0 0 0 40,000 -100 % 0
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โครงการประเพณีบุญเดือนหก 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 110,000 100,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารศาลปู่ตาพร้อมเท
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้ว

245,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 245,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 245,000 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 245,000 0 0 110,000 100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 287,765 39,215 10,000 450,000 140,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาออกแบบงานกอสร้าง 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 10,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน  สิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 1,390,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งกอสร้าง 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา บ้านชาย
ทุง ม.๑๑

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,440,000 500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,440,000 500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,490,000 510,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการซอมแซมสร้างถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าหมูบ้าน ม.4

0 0 0 0 100 % 25,000

.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเข้าสูพื้นที่
การเกษตร
จากที่นางตุ พลานิสงค-ศูนยปฏิบัติธรรมวัด
ป่าภูนกแซว  ม.11

0 0 0 0 100 % 204,000

.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายภู ม
.11

0 0 0 0 100 % 283,000

.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหนองกุดแจ-บ้านกุดกว้าง  ม
.14

0 0 0 0 100 % 493,000

.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้านจากบอขยะ-บ้าน
โนนชาด  ม.10

0 0 0 0 100 % 160,000
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.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้านจากหน้า
โรงเรียน-บ้านโคกสะอาด ม.6

0 0 0 0 100 % 179,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางทองหยี่-
บ้านนายสัญญา หมูที่ 6

0 0 73,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยปู่ตา  หมูที่ 6

0 0 217,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  บ้านทิก  หมูที่  3

0 90,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  หมูที่  11  บ้านโนนาด

0 94,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 4 (สายบ้านนางเข็ม
มา  กล้าสู้-ประปา)

162,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 4 (สายบ้านนาย
ประหยัด ลาภไพศาล-บ้านนายวิฑูรย  เกื้อ
หนุน)

235,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 10

98,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 11

98,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 12

196,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 13

97,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านพรม

98,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านพรม จาก

57,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 6

103,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 8

99,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 8  บ้านเปา

0 94,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลงหินคลุกเพื่อการ
เกษตร
ทางเข้าวัดภูไส้ไก  ม.๑๑

0 0 0 0 100 % 175,000
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางซอมแซมถนน
สายโนนสังข-วังมวง หมูที่ 5

139,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอ
ระบายน้ําเข้าสูพื้นที่การเกษตร หมูที่ 3 
บ้านทิก

195,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงซอมแซมถนนเส้น
ข้างเสาสัญญาณโทรศัพท AIS  ม.1

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูที่  6  บ้านรองแสนคํา

0 186,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมสร้างถนนลาดยาง  ทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน  
หมูที่  5  

0 298,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลงลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
จากบ้านโนนสังข-บ้านวังมวง หมูที่ 5

0 0 185,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเข้าสู
พื้นที่การเกษตร  
จากภูชี้หาน-บ้านเตาถาน หมูที่ 13 

0 0 120,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเข้าสู
พื้นที่การเกษตร หมูที่ 6

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเข้าสู
พื้นที่การเกษตร หมูที่ 8

139,000 0 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงบํารุงสิ่งกอสร้าง 405,000 90,000 1,122,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,271,000 852,000 1,717,000 0 1,619,000
รวมงบลงทุน 2,271,000 852,000 1,717,000 0 1,619,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 730,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการขยายเขตน้ําประปาสวน
ภูมิภาคจากบ้าน
นายสุกิจ ลาภทวี-บ้านเรืออากาศเอกนิรัน 
ทวีสุข  ม.10

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 730,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 730,000 100,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,271,000 852,000 1,717,000 730,000 1,719,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,271,000 852,000 1,717,000 2,220,000 2,229,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 75,000 180,000 186,360 194,760 4.19 % 202,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 75,000 180,000 186,360 194,760 202,920
รวมงบบุคลากร 75,000 180,000 186,360 194,760 202,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสภาพดิน 0 18,245 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการใช้สารอินทรียทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมปองกันกําจัดโรคศัตรูพืช 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 18,245 0 50,000 50,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 18,245 0 70,000 65,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 75,000 198,245 186,360 264,760 267,920
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติให้
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 0 107,660 50,000 -20 % 40,000

โครงการสร้างฝายมีชีวิต ประจําปี ๒๕๖๒ 0 0 132,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,000 0 239,660 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 5,000 0 239,660 50,000 40,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําน้ําพรม 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 200,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 5,000 0 239,660 250,000 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 80,000 198,245 426,020 514,760 307,920

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 96,507 92,508 79,117 110,000 9.09 % 120,000

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,265,000 2,740,400 2,982,600 3,400,000 -3.51 % 3,280,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 957,600 988,000 1,056,800 1,300,000 -4 % 1,248,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 48,000 54,000 52,000 60,000 0 % 60,000

สํารองจาย 0 343,362 0 300,000 -66.67 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน 50,000 100,000 0 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 100,000 100,000 0 % 100,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

0 0 0 168,059 14.85 % 193,011

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

138,500 138,500 138,500 0 0 % 0

รวมงบกลาง 3,555,607 4,456,770 4,412,975 5,443,059 5,106,811
รวมงบกลาง 3,555,607 4,456,770 4,412,975 5,443,059 5,106,811
รวมงบกลาง 3,555,607 4,456,770 4,412,975 5,443,059 5,106,811

รวมแผนงานงบกลาง 3,555,607 4,456,770 4,412,975 5,443,059 5,106,811
รวมทุกแผนงาน 18,922,426.11 16,873,130.56 17,288,183.16 31,666,829 31,350,136
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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ 

อ ำเภอ เกษตรสมบูรณ ์  จังหวัดชัยภูมิ 
        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,350,136 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,163,410 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,021,410 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 

   เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 514,080 บำท 

                 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด)      
  

   
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

                 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด)  
  

   
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

                  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด)     

   
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

                     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
(ส ำนักปลัด) 
    

   
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,886,400 บำท 

                    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด)  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,450,290 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,753,710 บำท 

      

     - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งต่ำงๆ 
สังกัดส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พร้อมเงินเลื่อนขั้น  
เงินเดือนประจ ำปี  
    - ปลัด อบต.                          รวม 548,040 บำท 
    - หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.          รวม 393,600 บำท 
    - นักจัดกำรงำนทั่วไป               รวม 158,130 บำท 
    - นักทรัพยำกรบุคคล               รวม 336,240 บำท 
    - นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   รวม 317,700 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 210,000 บำท 

      

    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  ดังนี้ 
       - ปลัด อบต.                   จ ำนวน  168,000  บำท 
       - หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.   จ ำนวน    42,000  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    (ส ำนกัปลัด) 
 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 443,280 บำท 

      

     - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน 
 แก่พนักงำนจ้ำงของส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
     - ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  รวม 180,000 บำท 
     - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร               รวม 140,400 บำท 
     - นักกำรภำรโรง (ผู้มีทักษะ)             รวม 122,880 บำท 
 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 43,300 บำท 

      

     - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวเเก่พนักงำนจ้ำงของ 
ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
        - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร    รวม  19,300  บำท 
        - นักกำรภำรโรง (ผู้มีทักษะ)  รวม  24,000  บำท 
 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
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งบด าเนินงาน รวม 2,078,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท 

               ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน  170,000  บำท 

                     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง  ต้ังไว้  160,000  บำท 
เช่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง เจ้ำหน้ำที่รักษำ 
ควำมปลอดภัย นำยทะเบียนอ ำเภอ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์รับค่ำตอบแทนดังกล่ำว 

                    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง   
ตั้งไว้ 10,000 บำท    

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    (ส ำนกัปลัด)  
  

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 40,000 บำท 

                    - เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ตั้งไว้ 40,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  
ของพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ์ เบิกจ่ำยตำมระเบียบก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 1,138,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงประเมินผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 10,000 บำท 
                    - ค่ำจ้ำงประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ตั้งไว้ 10,000 บำท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงด ำเนินกำร 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    (ส ำนักปลัด)  
  

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก จ ำนวน 108,000 บำท 

                     - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก  ตั้งไว้ 108,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอกเพ่ือบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ระบบสำรสนเทศของ อบต.  
ท ำควำมสะอำดอำคำรที่ท ำกำร อบต.  หอประชุม กองช่ำง,ห้องน้ ำ และอำคำรต่ำงๆในบริเวณท่ีท ำกำร   
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้    (ส ำนกัปลัด)   
   

    
ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

                   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก  ค่ำจัดท ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ ป้ำย  
ตั้งไว้ 10,000 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
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ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ จ ำนวน 100,000 บำท 

                      - ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ ตั้งไว้ 100,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ
ส ำหรับ นำยก/รองนำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ์ตำมระเบียบก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

    
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

                     - รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  ตั้งไว้ 20,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับ 
บุคคลหรือคณะบุคคลค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม พิธีกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)   

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ    

    
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมำกจำกพระรำชด ำริ,   
งำนพระรำชพิธี , รัฐพิธีต่ำงๆ 

จ ำนวน 60,000 บำท 

                     - โครงกำรเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ,งำนพระรำชพิธี,รัฐพิธีต่ำงๆ  
ตั้งไว้ 60,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ,งำนพระรำชพิธี, 
รัฐพิธีต่ำงๆ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 119  ข้อ 5   
                    - ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                         - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                         - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรแข่งขันกีฬำ 
                           และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
                        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
   

    
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดท ำและ 
ประสำนแผนพัฒนำในระดับต ำบล 

จ ำนวน 10,000 บำท 

                        - โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำ 
ในระดับต ำบล ตั้งไว้ 10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเกี่ยวกับ 
กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำในระดับต ำบล ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   
และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 119 ข้อ 2   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอ
และต ำบล พ.ศ.2562 
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                       - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1921  ลงวันที่ 
 16  พฤษภำคม 2562 เรื่อง  กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรแผนพัฒนำในระดับพื้นท่ี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                       - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
  

    
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ อบต. กลุ่มแม่บ้ำน  
อสม. และผู้น ำชุมชน 

จ ำนวน 100,000 บำท 

                       - โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ อบต. กลุ่มแม่บ้ำน อสม. และผู้น ำชุมชน  
ตั้งไว้ 100,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ อบต. กลุ่มแม่บ้ำน  
อสม. และผู้น ำชุมชน  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
หน้ำที่ 120 ข้อ 10  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                      - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
                     - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                    - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)   
   

    
โครงกำรร่วมรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน  
เพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น. 

จ ำนวน 20,000 บำท 

                       - โครงกำรร่วมรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงและ 
เพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น   ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรร่วมรับฟังปัญหำและควำม 
ต้องกำรของประชำชน เพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 119 ข้อ 1  ตำมกฎหมำย ระเบียบและ 
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอ ำเภอ
และต ำบล พ.ศ. 2562 
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                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  
   

    
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกร จ ำนวน 20,000 บำท 

                       - โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกร  ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย 
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกร ส ำหรับคณะผู้บริหำร  สมำชิก อบต. , พนักงำนส่วนต ำบล,  
พนักงำนครู,พนักงำนจ้ำงและผู้ปฏิบัติงำนของ อบต.บ้ำนเป้ำ ฯลฯ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 120 ข้อ 11   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                      - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
                      - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
                      - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)   
  

    
โครงกำรสนองงำนนโยบำยของอ ำเภอ,จังหวัด,รัฐบำลและ  
นโยบำยกระทรวงมหำดไทย 

จ ำนวน 40,000 บำท 

                      - โครงกำรสนองงำนนโยบำยของอ ำเภอ,จังหวัด,รัฐบำลและนโยบำยกระทรวงมหำดไทย   
ตั้งไว้ 40,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนองงำนนโยบำยของอ ำเภอ,จังหวัด,รัฐบำลและนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
 หน้ำที่ 119 ข้อ 6  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                    - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรแข่งขันกีฬำและ 
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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                    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
                   - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
   

    
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำกจำกพระรำชด ำริ                จ ำนวน      20,000      บำท 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

                        - โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำกจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำกจำกพระรำชด ำริ  สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
หน้ำที่ 120 ข้อ 7   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 
                        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 
 4 เมษำยน  2562 
                        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557  
                        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
  

    โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ต่ำงๆ จ ำนวน 20,000 บำท 
                       - โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ต่ำงๆ  ตั้งไว้  20,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ต่ำงๆ ให้แก่บุคลำกรของ 
อปท. และประชำชนทั่วไป ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
หน้ำที่ 120 ข้อ 8   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                       - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จ ำนวน 500,000 บำท 

                      - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 500,000 บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ  ตำมกฎหมำย ระเบียบและ
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                      - พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
                      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0818.2/ว 4289  ลงวนัที่ 22 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง กำรเตรียมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
                     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
                     - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  
  

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 60,000 บำท 
                     - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 60,000 บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือนอกรำชอำณำจักรของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ  สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงและบุคคลที่เก่ียวข้องตำมท่ีองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ ก ำหนด เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน 
รำยได้   (ส ำนักปลัด)  
  

   
    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 

                     - ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 40,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำงๆ 
เช่น เครื่องปรับอำกำศ เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องพ่นหมอกควัน รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ และท่ีอยู่ 
ในควำมรับผิดชอบของส ำนักปลัด เพ่ือให้ใช้งำนได้ตำมปกติ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
  
   

   
ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 100,000 บำท 
                    - วัสดุส ำนักงำน  ตั้งไว้ 100,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องใช้ส ำนักงำนที่ใช้ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ 
ของส ำนักปลัด  และในส่วนที่รับผิดชอบ เช่น กระดำษ เครื่องเขียน แฟ้ม ปำกกำ สมุด ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)  
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 60,000 บำท 

                   - วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้ 60,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่ใช้ในส ำนักงำน 
และท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักปลัด เช่น แก้วน้ ำ จำน ถังน้ ำ  ไม้กวำด น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ กระดำษช ำระ 
 กำแฟ  โอวัลติน ฯลฯ   ตั้งจ่ำยเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  
  

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 70,000 บำท 

                  - วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 70,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง ส ำหรับจักรยำนยนต์, รถยนต์ส่วนกลำง เช่น ยำงรถ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)  
   

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 80,000 บำท 

                   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ส ำหรับรถจักยำนยนต์, รถยนต์ส่วนกลำง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
   

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 50,000 บำท 

                  - วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
 เช่น ป้ำยไวนิล  ไม้อัด เขียนป้ำย สี พู่กัน ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000 บำท 

                  - วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  60,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์ 
โปรแกรม ตลับหมึก ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
   

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

                 - วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมส่ำมำรถจัดเข้ำกลุ่มวัสดุอื่นได้ 
แต่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฎิบัติงำนรำชกำรของส ำนักปลัด  เช่น ถุงยังชีพ  อะไหล่เครื่องปรับอำกำศ อะไหล่รถเข็น 
ตัดหญ้ำ เครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย อะไหล่เครื่องพ่นหมวกควัน ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   
  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 180,000 บำท 
                 - ค่ำไฟฟ้ำ  ตั้งไว้ 180,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้กระแสไฟฟ้ำและค่ำติดตั้งหรือซ่อมแซม 
มิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้ำ ฯลฯ ของงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ และท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
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ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

                   - ค่ำโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์หมำยเลขต่ำงๆ   
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ    ตั้งจ่ำยเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

                   - ค่ำบริกำรไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝำกส่งไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ 
ค่ำซื้อดวงตำไปรษณียำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
    

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 95,000 บำท 

                  - ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  ตั้งไว้ 95,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรจัดหำกำรระบบเชื่อมอินเตอร์เน็ตค่ำต่ออำยุ โดเมนเนมของเว็บไซต์ อบต.บ้ำนเป้ำ ค่ำเช่ำสำยโทรศัพท์ 
และค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ ฯลฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
    

  
งบลงทุน รวม 44,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 44,000 บาท 

   
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์       

    
  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 22,000 บำท 

                      - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 22,000 บำท  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 135 ข้อ 1   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน   ดังนี้ 
                      - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
                            1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ  
                            2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำ
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
                                 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB  
                                 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
                                 - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
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                                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
                                - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
                                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง  
                                - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                               - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                               - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                              - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                              - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
                             - ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563   ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  
  

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 *  
(จอแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 22,000 บำท 

                     - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
ตั้งไว้ 22,000 บำท ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 135 
ข้อ 2   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน   ดังนี้ 
                    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ 
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถ 
ในกำรประมวลผลสูง   จ ำนวน 1 หน่วย  
                    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
 (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB  
                    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
                          1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ  
                          2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
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                         3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร 
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
                   - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
                   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
                   - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
                   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง  
                   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
                  - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
                  - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน 1 หน่วย  
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                  - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                  - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                  - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                  - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท 
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
                  - ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563  ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  
    

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

                      -อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 20,000 บำท  เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอุดหนุนให้ อบต.หนองโพนงำม ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1หน้ำที่ 120 ข้อ13 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,091,020 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,447,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,447,520 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,245,840 บำท 

      

  - เงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ 1,245,840 บำท เพ่ือจ่ำยเป็น 
เงินเดือน พนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งต่ำงๆ สังกัดกองคลัง  
พร้อมเงินเลื่อนขั้น เงินเดือนประจ ำปี ดังนี้ 
- ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง             จ ำนวน 393,600 บำท 
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี         จ ำนวน 349,440 บำท 
- นักวิชำกำรพัสดุ                   จ ำนวน 288,240 บำท 
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   จ ำนวน 214,560 บำท  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง) 
 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

                  - เงินประจ ำต ำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง)  
  

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 139,080 บำท 

                 - ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ำยเพ่ิมให้แก่พนักงำนจ้ำงของกองคลัง  ดังนี้ 

                         - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนเก็บรำยได้    จ ำนวน  139,080  บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง) 
   

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 20,600 บำท 

                  - เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 20,600 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว 
ให้พนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 

                         - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   จ ำนวน  20,600  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง) 
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งบด าเนินงาน รวม 584,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

                ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  10,000  บำท 
                      - ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ 
 10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง) 
   

   
     ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 70,000 บำท 

                       - ค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ 70,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลและ 
ผู้มีสิทธิ เบิกจ่ำยตำมระเบียบ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง)  
  

   
      เงินชว่ยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 

                        - เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ตั้งไว้ 10,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
ของพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยตำมระเบียบก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง) 
  
  

   
ค่าใช้สอย รวม 409,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก จ ำนวน 324,000 บำท 
                    - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก ตั้งไว้  324,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง 
เหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก เพ่ือบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ,ระบบสำรสนเทศของ อบต.และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำยฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง)   
  

    
ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

                     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำจัดท ำเอกสำร สิ่งพิมพ์  ป้ำย  
ตั้งไว้ 5,000 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองคลัง) 
   

    
ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ จ ำนวน 50,000 บำท 

                     - ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ ตั้งไว้ 50,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ  
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ์ตำมระเบียบก ำหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง) 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ    

    
โครงกำรให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับงำนจัดเก็บรำยได้และ 
ให้บริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนที่ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

                      - โครงกำรให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับงำนจัดเก็บรำยได้ให้บริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนที่  
ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นโครงกำรให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับงำนจัดเก็บรำยได้และให้บริกำรรับช ำระ 
ภำษีนอกสถำนที่   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
หน้ำที่ 119 ข้อ 4   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                      - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    (กองคลัง) 
   

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

                   - ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 10,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ 
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองคลัง ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   ตั้งจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ (กองคลัง) 
   

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 
                  - วัสดุส ำนักงำน  ตั้งไว้ 50,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนที่ใช้ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  
ของกองคลัง เช่น กระดำษ เครื่องเขียน แฟ้มปำกกำ สมุด ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง) 
   

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

                  - วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี 
 แผ่นดิสก ์เมำส์ ตลับหมึก/ หมึกชนิดเติม เครื่องเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง) 
   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

                  - ค่ำไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝำกส่งไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของกองคลัง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 59,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 59,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 จ ำนวน 30,000 บำท 

                     - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 30,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 135 ข้อ 3  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน   ดังนี้ 
                    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวล 
ผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย  
                    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB  
                    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
                        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 
 2 GB หรือ  
                        2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
                        3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร 
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
                    - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB  
                    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
                    - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
                    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ     
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง  
                   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
                   - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
                  - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน 1 หน่วย  
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                  - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                  - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                  - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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                  - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท 
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
                  - ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563  ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองคลัง)   

        

 
      

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 22,000 บำท 
                    - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  22,000 บำท 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 135 ข้อ 1   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน   ดังนี้ 
                         - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core)  จ ำนวน 1 หน่วย  โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
                            1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ  
                            2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำ
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
                                 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB  
                                 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
                                 - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
                           3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร 
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  

                   - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  

                   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  

                   - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  

                   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
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                   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
                  - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
                  - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน 1 หน่วย  
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                  - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                  - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                  - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                  - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท 
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
                  - ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563  ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองคลัง)  
 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

                     - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)                                    
 ตั้งไว้ 7,500 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer)  จ ำนวน 1 เครื่อง ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข  เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 135 ข้อ 4   โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
                    1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
                    2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
                    3) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 
                    4) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 
8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
                    5) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5  
ภำพต่อนำที (ipm) 
                   6) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
                   7) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600  หรือ 1,200 x 600 dpi 
                   8) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
                   9) สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
                  10) สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
                  11) สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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                 12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
                 13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
                 14) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
                 15) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                   - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม                                            
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                   - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                   - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                   - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท 
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
                  - ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ 
เดือนพฤษภำคม 2563  ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

                  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ   

                       โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ      จ ำนวน  20,000 บำท 
                          - โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ  ตั้งไว้ 20,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที ่1  หน้ำที่ 122 ข้อ 3  ตำมกฎหมำย ระเบียบและ
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ ว 1634 ลงวันที่ 
 22 กันยำยน 2557 
                         - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 4202 ลงวันที่ 
 25 ธันวำคม 2561 
                        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3892  ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 
                        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 1123 ลงวันที่ 
9 เมษำยน 2563 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
  

    
.โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 
(หลักสูตรทบทวน) ประจ ำปี 2564 

จ ำนวน 100,000 บำท 

                      - โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)  ตั้งไว้ 100,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ  (หลักสูตรทบทวน)  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 122 ข้อ 4  ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือ
สั่งกำร   ดังนี้ 
                         - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

                     - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2562 
                     - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 
 13 กุมภำพันธ์ 2563           ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนกัปลัด) 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

                  - ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  ตั้งไว้  30,000 บำท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
"รถบรรทุกน้ ำ"    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  
  

   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 80,000 บำท 
                  - วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 80,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
ส ำหรับรถบรรทุกน้ ำ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด)  
   

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

                  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ส ำหรับรถบรรทุกน้ ำ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 618,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 435,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 435,600 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 393,600 บำท 
                - เพ่ือจ่ำยเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งต่ำงๆ สังกัด กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 พร้อมเงินเลื่อนขั้นประจ ำปี  ดังนี้     
                            - ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ   จ ำนวน  393,600  บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำ) 
   

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

                  - เงินประจ ำต ำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำร 
กองกำรศึกษำ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำ) 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

                ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน  10,000  บำท 
                    - ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้ 10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและ 
พนักงำนจ้ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำ) 
   

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำเย็บหนังสือ ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำโฆษณำและ 
เผยแพร่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

                    - ค่ำเย็บหนังสือ ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำโฆษณำ  และเผยแพร่ ค่ำจ้ำงเหมำ 
บริกำรต่ำงๆ ตั้งไว้ 10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก   ค่ำจัดท ำเอกสำร 
สิ่งพิมพ์ ป้ำยสื่อประชำสัมพันธ์ส ำหรับโฆษณำเผยแพร่ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำ) 
   

    
ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ จ ำนวน 30,000 บำท 

                  - ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ 
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยตำมระเบียบก ำหนดของกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ) 
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           รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 
                   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้ 10,000 บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรในรำชอำณำจักร หรือนอกรำชอำณำจักรของพนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำงและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำก ำหนด เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ) 
   

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

                  - ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำง ๆ  
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำ)  
  

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 
                  - วัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้ 40,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องใช้ส ำนักงำนที่ใช้ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  
ของกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ เช่น กระดำษ อุปกรณ์  เครื่องเขียน 
 แฟ้ม ปำกกำ สมุด ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    (กองกำรศึกษำ) 
   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 
                 - วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ 
กองกำรศึกษำฯ และท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ เช่น แผ่นซีดีรอม ตลับหมึก แผ่นกรองแสงโปรแกรมต่ำง ๆ ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองกำรศึกษำ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 24/ 63 

  
งบลงทุน รวม 52,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 52,900 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1*  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 44,000 บำท 

                     - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
 จ ำนวน 2 เครื่อง   ตั้งไว้ 44,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่   135 ข้อ 2   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน   ดังนี้ 
                   - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ 
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถ 
ในกำรประมวลผลสูง   จ ำนวน 1 หน่วย  
                    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
 (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB  
                    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
                          1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ  
                          2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  

                         3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร 
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  

                   - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  

                   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  

                   - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  

                   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง  

                  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  

                  - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  

                  - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน 1 หน่วย  

ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 

                  - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
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                  - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                  - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                  - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท 
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
                  - ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563  ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองกำรศึกษำ) 
 

    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 1 จ ำนวน 8,900 บำท 
                    - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิดNetwork  แบบที่ 1 ตั้งไว้ 8,900 บำท   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น   (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 135  ข้อ  3    
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
                    - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
                    - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำต่อนำที (ppm) 
                   - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
                   - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
                   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
                   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำจ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
                   - มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
                   - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                  - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับ
ที ่7 พ.ศ. 2562 
                  - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
                 - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                 - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
                - ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     

      
  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำ) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,430,395 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,040,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,040,960 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,263,480 บำท 
               - เงินเดือนส ำหรับพนักงำนครู  รวม 1,263,480  บำท เพ่ือจ่ำยเงินเดือนส ำหรับพนักงำนครู  
สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม พร้อมเงินเลื่อนขั้นประจ ำปี ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองกำรศึกษำ) 
    

   เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 168,000 บำท 
                - เงินวิทยฐำนะ  ตั้งไว้ 168,000  บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร (คร ูคศ.2)   
สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
                - จ ำนวน  4  อัตรำๆละ  3,500 บำท ต่อเดือนค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน ตำมอัตรำที่ปรำกฏ 
ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566)  
               -  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2674 
ลงวันที่ 9 กรกฎำคม  2562     ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองกำรศึกษำ) 
   

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 597,480 บำท 

                - ค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้ 597,480 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป  สังกัดกองกำรศึกษำ  จ ำนวน  4  อัตรำ  ดังนี้ 

                       1. ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ ำนวน 3 อัตรำ  (จัดสรรจำกกรมฯ)  จ ำนวน  338,400  บำท 

                       2. ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ ำนวน 3 อัตรำ (จัดสรรจำก อปท.)  จ ำนวน  171,480  บำท 

                       3. ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จ ำนวน 1 อัตรำ (จัดสรรจำก อปท.)   จ ำนวน  108,000  บำท 

               - ค ำนวณตั้งไว้ 12 เดือน ตำมอัตรำที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566) 
               - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน  2562 
               -  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2674 
ลงวันที่ 9 กรกฎำคม  2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองกำรศึกษำ)  
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   เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 

                 - เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้ 12,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ  
ของพนักงำนจ้ำงทั่วไป  สังกัดกองกำรศึกษำ  จ ำนวน  1  อัตรำ  ดังนี้ 

                        - ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  จ ำนวน 1 อัตรำ   (จ้ำงด้วยงบฯ อปท.)   

                 - ค ำนวณตั้งไว้ 12 เดือน ตำมอัตรำที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566) 
                 -  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน  2562 
                 -  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2674 
ลงวันที่ 9 กรกฎำคม  2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองกำรศึกษำ)   

  งบด าเนินงาน รวม 931,435 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท 

            ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน   10,000   บำท 
                - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้ 10,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็น 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  เป็นกรณีพิเศษแก่ คร,ู ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ), ผู้ดูแลเด็ก และ 
พนักงำนจ้ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    (กองกำรศึกษำ) 
   

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 42,000 บำท 

                 - เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ตั้งไว้ 42,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเล่ำเรียนบุตรข้ำรำชกำร 
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองกำรศึกษำ)  
   

   
ค่าใช้สอย รวม 524,100 บาท 

              รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  

    
    โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 15,000 บำท 

                       - โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตั้งไว้  15,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำด ำเนินโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 63  ข้อ 3   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรแข่งขันกีฬำ 
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                     - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ) 
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              โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อบต.บ้ำนเป้ำ      จ ำนวน   10,000   บำท 

                   - โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนเป้ำ   ตั้งไว้ 10,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนเป้ำ  เช่น วันปฐมนิเทศ 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ 
เพ่ิมเติม    ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 64  ข้อ 6  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรแข่งขันกีฬำและ 
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                   - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                  - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำ) 
  
   

           โครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนเป้ำ      จ ำนวน   10,000   บำท 

                 - โครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   อบต.บ้ำนเป้ำ   ตั้งไว้ 10,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำน โครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บ้ำนเป้ำ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน  ตำมแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม  ครั้งที ่1 หน้ำที่ 63 ข้อ 2 ตำมกฎหมำย ระเบียบและ 
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                         - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรแข่งขันกีฬำ 
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                       - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำ)  
   

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 489,100 บำท 

                    - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ   ตั้งไว้ 489,100 บำท   เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำอำหำรกลำงวัน, ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน, ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.
บ้ำนเป้ำ  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที ่1  หน้ำที่ 64 ข้อ 7  
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
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                        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561  
                        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
                        - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                       - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)   

        

 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 355,335 บาท 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

                  - วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือใช้ 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.บ้ำนเป้ำ เช่น ไม้กวำด ไม้ถูพ้ืน สบู่ น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ถำดหลุม แก้วน้ ำ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ) 
   

   
ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 335,335 บำท 

                 - ค่ำอำหำรเสริม (นม) ตั้งไว้ 335,335 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.  บ้ำนเป้ำ และโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนพรมห้วยข่ำวิทยำ และโรงเรียน 
บ้ำนโนนชำด ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่ได้ก ำหนดไว้   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 64 ข้อ 8  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรำยได้  (กองกำรศึกษำ)  
   

  
งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภำยใน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนเป้ำ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

                     - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนเป้ำ  
ตั้งไว้ 50,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก 
อบต.บ้ำนเป้ำ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่  64 
ข้อ 4 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองกำรศึกษำ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 408,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 408,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

                อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่  อบต.บ้ำนเป้ำ     จ ำนวน    408,000   บำท 

                      - อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  ตั้งไว้  408,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนพรมห้วยข่ำวิทยำและโรงเรียนบ้ำนโนนชำด เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ
อำหำรกลำงวันให้กับนักเรียน แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
หน้ำที่ 64 ข้อ 9  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรำยได้  (กองกำรศึกษำ) 
  
  
  

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,738,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 194,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 194,640 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 194,640 บำท 
                - เพ่ือจ่ำยเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พร้อมเงินเลื่อนขั้นประจ ำปี  ดังนี้ 
                     - นักวิชำกำรสำธำรณสุข     จ ำนวน   194,640   บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
   

  
งบด าเนินงาน รวม 1,336,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท 

                ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน  170,000 บำท 

                      - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำล  ท้องถิ่น  จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 5,000 บำท 
จ ำนวน 2 คน เป็นเงิน 120,000 บำท   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส ำนักปลัด) 

                     - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
จ ำนวน 5,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

        เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 5,000 บำท 
                    - เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ตั้งไว้ 5,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
ของพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ำยตำมระเบียบก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 791,600 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงส ำรวจข้อมูลสุนัขและแมว จ ำนวน 3,600 บำท 

                   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำรวจข้อมูลสุนัขและแมว  ตั้งไว้ 3,600 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ส ำนักปลัด) 
   

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก จ ำนวน 550,000 บำท 

                  - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก ตั้งไว้   550,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก เพ่ือปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจ ำหน่วยกู้ชีพ  
อบต.บ้ำนเป้ำ, จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ , บันทึกข้อมูลต่ำงๆ สำรสนเทศของ อบต. และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

              รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  

    
โครงกำรต ำบลบ้ำนเป้ำร่วมใจก ำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้ำและ 
ควบคุมประชำกร สุนัข-แมว ประจ ำปี 

จ ำนวน 68,000 บำท 

                    - โครงกำรต ำบลบ้ำนเป้ำร่วมใจก ำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้ำและควบคุมประชำกร สุนัข-แมว ประจ ำปี 
ตั้งไว้  68,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรต ำบลบ้ำนเป้ำร่วมใจ ก ำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้ำและควบคุม 
ประชำกรสุนัข-แมว  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
หน้ำที่ 68 ข้อ 3  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้  
                   - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                   - หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0120 ลงวันที่ 
 12 มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 
10 เมษำยน 2561 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  
ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เพ่ิมเติม 
                  - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                  - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (ส ำนักปลัด) 
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            โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5     จ ำนวน   20,000   บำท 

                  - โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ ฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5  ตั้งไว้  20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5 ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 68 ข้อ 4  ตำมกฎหมำย ระเบียบและ
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
                     - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                     - หนังสือเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกรณีฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5  ดังนี้  
                         1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0624/ว 7552 ลงวนัที่ 13 ธันวำคม 2562 
                         2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0211.5/ว 0503 ลงวันที ่24 มกรำคม 2563 
                         3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที ่27 มกรำคม 2563 
                         4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 0924 ลงวันที ่12 กุมภำพันธ์ 2563 

 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส ำนักปลัด) 
    

    
โครงกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อต่ำงๆ จ ำนวน 60,000 บำท 

                   - โครงกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อต่ำงๆ  ตั้งไว้  60,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่ำงๆเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิด-19)  โรคไข้เลือดออก ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 68 ข้อ 5 ตำมกฎหมำย ระเบียบและ
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
                     - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120  ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือประชำชนกรณีโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) 
                     - หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที ่8 พฤษภำคม 2563  
                     - หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 
14 พฤษภำคม 2563 
                     - หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 
 15 พฤษภำคม 2563 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส ำนักปลัด) 
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โครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ จ ำนวน 50,000 บำท 

                   - โครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ  ตั้งไว้ 50,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 68 ข้อ 2  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                         - พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
                         - ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2560  
                         - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 
                         - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562  
                        - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส ำนักปลัด)   
         

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 

                - ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  
รถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
   

   
ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท 

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 40,000 บำท 

                  - วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง ส ำหรับรถปฏิบัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล่ต่ำงๆ ฯล  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 210,000 บำท 

                 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 210,000 บำท เพ่ือจ่ำย เป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง        
น้ ำมันหล่อลื่น จำรบี ส ำหรับ รถปฏิบัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น ส ำหรับ 
ในกิจกรรมกำรก ำจัดยุงลำยในหมู่บ้ำน   เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 120,000 บำท 

                 - วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ตั้งไว้ 120,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ เช่น วัสดุเคมีภัณฑ์ วัคซีนป้องกันและรักษำโรค เวชภัณฑ์  น้ ำยำตรวจหำสำรเสพติด สำรเคมี  
ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย น้ ำยำเคมีพ่นยุง วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงำนสำธำรณสุข ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปและ 
เงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,000 บาท 

   ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       

    เครื่องวัดควำมดันโลหิต จ ำนวน 7,000 บำท 

                     - เครื่องวัดควำมดันโลหิต จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  7,000 บำท  เครื่องวัดควำมดันโลหิต 
ชนิดอัตโนมัติ  โดยสำมำรถเก็บค่ำวัด 90 ครั้งในหน่วยควำมจ ำพร้อมวันที่และเวลำ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 135 ข้อ 2  ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือ 
สั่งกำร   ดังนี้ 
                      - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                     - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                     - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                     - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท 
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด)  
   

  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์       

    
อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขเพ่ิมเติม จ ำนวน 200,000 บำท 

                         - อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขเพ่ิมเติม   ตั้งไว้ 200,000 บำท เพ่ือให้หมู่บ้ำน 
ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 10 หมู่บ้ำนๆละ 20,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 121 ข้อ 15  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 697,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 542,820 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 542,820 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 362,820 บำท 
                - เงินเดือนพนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ประจ ำปี  ดังนี้ 
                           - นักพัฒนำชุมชน     จ ำนวน  362,820  บำท   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)      

   

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 180,000 บำท 

                  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนแก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
                            - ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน    รวม  180,000  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด) 
    

  
งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

                ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน  5,000  บำท 

                   - ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตั้งไว้  5,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ จ ำนวน 40,000 บำท 

                  - ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ ตั้งไว้ 40,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยตำมระเบียบก ำหนดของส ำนักปลัด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   

           รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

                   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร หรือนอกรำชอำณำจักรของพนักงำนส่วนต ำบล เช่น ค่ำพำหนะ  
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
โครงกำรก่อสร้ำงทำงลำดส ำหรับคนพิกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

                   - โครงกำรก่อสร้ำงทำงลำดส ำหรับคนพิกำร  ตั้งไว้  100,000 บำท แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 65   ข้อที่ 4  ตำมกฎหมำย ระเบียบและ
หนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
                        - มำตรฐำนถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ 
                        - มำตรฐำนกำรพัฒนำและสงเครำะห์ผู้พิกำร 
                        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท0892.4/ ว 234 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์  2558 
                        - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.4/ ว 627 ลงวันที ่20 เมษำยน  2559 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรำยได้  (กองช่ำง) 
  
  

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 320,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

              รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  

                    โครงกำรจ้ำงเหมำรถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อบต.บ้ำนเป้ำ    จ ำนวน   300,000   บำท 

                       - โครงกำรจ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนเป้ำ  ตั้งไว้ 300,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจ้ำงเหมำรถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนเป้ำ  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 65 ข้อ 1  ตำมกฎหมำย ระเบียบและ
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                       - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ. 2562  มำตรำ 67 (6) 
                      - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มำตรำ 16 (10)  
                     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2562  
                   - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองกำรศึกษำ)  
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โครงกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ไร้ที่พ่ึงพิง จ ำนวน 20,000 บำท 

                  - โครงกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ไร้ที่พ่ึงพิง  ตั้งไว้   20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน 
โครงกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ไร้ที่พ่ึงพิง ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
 และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 65 ข้อ 2   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
                       - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 2167 ลงวันที่ 
 31 พฤษภำคม 2562  
                      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนำยน 2562  
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน                                              
 และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  ข้อ 67 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,338,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,067,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,067,940 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 691,500 บำท 

                 - เงินเดือนพนักงำน เพ่ือจ่ำยเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พร้อมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี  ดังนี้   
                            - ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      จ ำนวน   393,600  บำท 
                            - นำยช่ำงโยธำ               จ ำนวน   297,900  บำท 
ตั้งจ่ำยจำก เงินรำยได้ (กองช่ำง)     
   

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 24,000 บำท 
                  - เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน ตั้งไว้ 24,000 บำท   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว  
ส ำหรับนำยช่ำงโยธำ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง) 
   

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 
                 - เงินประจ ำต ำแหน่ง  ตั้งไว้ 42,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง) 
   

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 286,440 บำท 

      

  - ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงพนักงำน  ดังนี้   
      - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ      จ ำนวน 164,760  บำท 
      - ช่ำงไฟฟ้ำ (ผู้มีทักษะ)   จ ำนวน 121,680  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)   
 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 
                  - เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 24,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเพ่ิมต่ำง ๆ  
ของพนักงำนจ้ำง    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
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งบด าเนินงาน รวม 771,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท 

               ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน  110,000  บำท 

                   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตั้งไว้ 100,000 บำท เช่น คณะกรรมกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ 
ผู้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยืมตัวมำช่วยรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่ำตอบแทนไว้  ตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ที ่กค.0402.5/ ว85  ลงวันที่  6 กันยำยน 2561และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน 
ส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูม ิ  

                - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง   
ตั้งไว้ 10,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
    

   ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก จ ำนวน 216,000 บำท 
                    - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก   ตั้งไว้  216,000  บำท    
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ ดังนี้ 

                        - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก  เพ่ือปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่ได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบ ฯลฯ  ประจ ำกองช่ำง    

                       - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนเป็นผู้ดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำบึงแก้ง
ของ อบต.บ้ำนเป้ำ  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  และงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องมอบหมำยให้รับผิดชอบ ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง) 
    

    
ค่ำธรรมเนียมใช้จ่ำยในกำรส ำรวจรังวัดปักหลักแสดงเขตที่ดิน จ ำนวน 10,000 บำท 

                    - ค่ำธรรมเนียมใช้จ่ำยในกำรส ำรวจรังวัดปักหลักแสดงเขต ตั้งไว้ 10,000 บำท เพ่ือเป็น 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรรังวัดปักหลักแสดงเขตท่ีดินสำธำรณะประโยชน์ที่งำนพัสดุ ที่อยู่ในหน้ำที่ 
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง) 
   

    
ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ จ ำนวน 20,000 บำท 

                     - ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำย เป็นค่ำลงทะเบียนสัมมนำ  
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้มีสิทธิ์ เบิกจ่ำยตำมระเบียบก ำหนดของกองช่ำง   ตั้งจ่ำยจำก 
เงินรำยได้   (กองช่ำง) 
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          รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ   

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
                   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 5,000 บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงและบุคคลที่เก่ียวข้องตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ
ก ำหนด เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
   

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

                - ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำย เป็นค่ำบ ำรุงรักษำและทรัพย์สินต่ำงๆ  
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ เพ่ือให้ใช้กำรได้ตำมปกติ เช่น หอกระจำยข่ำว   
โรงสูบน้ ำไฟฟ้ำ ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง) 

   

   
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 
                  - วัสดุส ำนักงำน  ตั้งไว้  10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องใช้ส ำนักงำนที่ใช้ปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ ของ กองช่ำง ในส่วนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เช่น กระดำษ เครื่องเขียน แฟ้ม ปำกก สมุด ฯลฯ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง) 
    

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 40,000 บำท 

                  - วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ตั้งไว้  40,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ของกองช่ำง 
และในส่วนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟ ฟิวส์ สวิตซ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง) 
   

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 40,000 บำท 

                   - วัสดุก่อสร้ำง ตั้งไว้ 40,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับใช้ในกิจกำรซึ่งอยู่ใน 
ควำมรับผิดชอบของกองช่ำง เช่น เหล็ก ส ีไม้ ลวดเชื่อม ทรำย ปูนซีเมนต์ อิฐ ค้อน จอบ สว่ำน คีม เสียม  
แชลง เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง) 
  
   

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 300,000 บำท 

                 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้กระแสค่ำไฟฟ้ำ ของสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบึงแก้ง  
 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่ำง) 
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    
โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำโดมศูนย์กำรเรียนรู้ ม.6 จ ำนวน 500,000 บำท 

                     - โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำโดมศูนย์กำรเรียนรู้ ม.6   ตั้งไว้  500,000 บำท รำยละเอียดตำมแบบที่
อบต. ก ำหนด  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 117  
ข้อ 6  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
    
 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,550,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 3,550,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,550,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

                โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำจำกท่ีนำยค ำอ้ำย-บ้ำนนำยละเอียด ม. 1    จ ำนวน  100,000  บำท 
                    - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำจำกท่ีนำยค ำอ้ำย-บ้ำนนำยละเอียด ม.1 ตั้งไว้ 100,000 บำท   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 74  ข้อ 39   
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
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           โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกท่ีนำงหวำ-ที่นำยผู้ใหญ่มิตร  ม.3  จ ำนวน 200,000 บำท 
                  - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำงหวำ-ที่นำยผู้ใหญ่มิตร  ม.3   
ตั้งไว้ 200,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 75 ข้อ 46    ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                         - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563       ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 

             โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกท่ีนำงหวำ-ที่นำงหลง  ม.3    จ ำนวน  100,000  บำท 
                  - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำงหวำ-ที่นำงหลง  ม.3   
ตั้งไว้ 100,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1  หน้ำที่  75  ข้อ 47    ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบบัที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
                      

              โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำนำงรัก กว้ำงขวำง-ที่นำนำงประนอม  ถำดพลกรัง  
ม.4   จ ำนวน  130,000  บำท 
                     - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำนำงรัก กว้ำงขวำง-ที่นำนำงประนอม  
ถำดพลกรัง ม.4  ตั้งไว้ 130,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 77 ข้อ 61  
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
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              โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำยป๋อง เพ่ิมพูน-ที่นำงสำยยนต์  ส ำรำญรื่น ม.4 
จ ำนวน  100,000  บำท 
                    - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำยป๋อง เพ่ิมพูน-ที่นำงสำยยนต์ ส ำรำญรื่น   
ม.4  ตั้งไว้ 100,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1  หน้ำที่  77  ข้อ 65   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 

                โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำยบุญชู เลิศขำมป้อม-ที่นำยรำชันย์  ล้วนมงคล 
 (บึงไข่นุ่น) ม.4   จ ำนวน  70,000  บำท 
                      - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกท่ีนำยบุญชู เลิศขำมป้อม-ที่นำยรำชันย์  
ล้วนมงคล (บึงไข่นุ่น) ม.4  ตั้งไว้ 70,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   
และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 77  ข้อ 60   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                         - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563      ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 

                โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกสะพำนข้ำมล ำน้ ำพรมฝั่งซ้ำยถึงที่นำนำยบัวลอง  
ลำภทวี ม.4     จ ำนวน   300,000   บำท 
                    - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกสะพำนข้ำมล ำน้ ำพรมฝั่งซ้ำยถึงที่นำ 
นำยบัวลอง ลำภทวี  ม.4  ตั้งไว้  300,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข   
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   ครัง้ที่ 1 หน้ำที่ 77 ข้อ 62  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
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               โครงกำรขยำยหม้อแปลงภำยในหมู่บ้ำน  ม.4                         จ ำนวน     200,000    บำท 
                   - โครงกำรขยำยหม้อแปลงภำยในหมู่บ้ำน ม.4  ตั้งไว้  200,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 77 ข้อ 64  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและ 
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 

                โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูงจำกบ้ำนโนนสังข์-บ้ำนวังม่วง  ม.5        จ ำนวน   100,000  บำท 
                      - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูงจำกบ้ำนโนนสังข์ - บ้ำนวังม่วง ม.5  ตั้งไว้ 100,000 บำท   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 78  ข้อ 67  
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 

                      

                 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงตำมถนนสำยโนนสังข์-วังม่วง  ม.5    
จ ำนวน  200,000 บำท   
                    - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงตำมถนนสำยโนนสังข์-วังม่วง ม.5  
ตั้งไว้ 200,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1   
หน้ำที่ 78  ข้อ 66  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563     ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 
 



หน้า 45/ 63 
 

             โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกสะพำน-ที่นำยประสำน  ม.6  จ ำนวน  200,000  บำท 
                  - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกสะพำน- ที่นำยประสำน  ม.6   
ตั้งไว้ 200,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 79 ข้อ 82  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
   
 

                โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูงเพื่อกำรเกษตรจำกที่นำนำงประกำย-นำนำงอัญชลี ขุนจันทร์  ม.6 
จ ำนวน  300,000  บำท                         
                     - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูงเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำนำงประกำย-นำนำงอัญชลี ขุนจันทร์  
ม.6  ตั้งไว้ 300,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 79 ข้อ 81   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 
 

          โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกบ้ำนนำยเวียง  ลำภขวัญ-คลอง9  ม.8  จ ำนวน  200,000 บำท 
               - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกบ้ำนนำยเวียง ลำภขวัญ-คลอง 9  ม.8   
ตั้งไว้ 200,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 81 ข้อ 91  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
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               โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจำกบ่อขยะ - บ้ำนโนนชำด  ม.10                        
จ ำนวน  100,000  บำท 
                      - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจำกบ่อขยะ-บ้ำนโนนชำด  ม.10   
ตั้งไว้ 100,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1   
หน้ำที่  82  ข้อ 103  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                         - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563      ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 

                 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกฝำยห้วยใหญ่-ที่นำยเทอม  ม.11  จ ำนวน  200,000  บำท  
                   - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกฝำยห้วยใหญ่-ที่นำยเทอม  ม.11  
ตั้งไว้ 200,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 
 หน้ำที่ 85 ข้อ 125  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 
 

               โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำงตุ๊-นำนำยอัมพร  ม. 11  จ ำนวน 200,000 บำท 
                    - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำงตุ๊-นำนำยอัมพร ม. 11   
ตั้งไว้  200,000  บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 84 ข้อ 121  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
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                โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกที่นำนำยกันหำ เหล่ำลำภ-ที่นำนำยสุบัน สนเจริญ   
ม. 11   จ ำนวน  150,000  บำท 
                   - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเพ่ือกำรเกษตรจำกท่ีนำนำยกันหำ เหล่ำลำภ-ที่นำ 
นำยสุบัน สนเจริญ  ม.11  ตั้งไว้ 150,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที ่1  หน้ำที่  84  ข้อ 118   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 
                โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจำกทีน่ำงแขไข-นำงเฉลียว  ม.12       
จ ำนวน   100,000   บำท 
                    - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจำกท่ีนำงแขไข–นำงเฉลียว ม.12  
ตั้งไว้ 100,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1   
หน้ำที่  86  ข้อ 133  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
                     
 

                   โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจำกที่นำงสมจิต-ที่นำนำงทองด ำ ม.12      
จ ำนวน  100,000  บำท  
                   - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจำกท่ีนำงสมจิต-ที่นำนำงทองด ำ  
ม.12  ตั้งไว้ 100,000 บำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 86 ข้อ 137   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง)  
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              โครงกำรขยำยหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน  ม.12                จ ำนวน   100,000    บำท 
                    - โครงกำรขยำยหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน  ม.12   ตั้งไว้  100,000  บำท   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 85 ข้อ 132  
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 
 

                  โครงกำรขยำยหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน  ม.13   จ ำนวน  200,000  บำท 
                       - โครงกำรขยำยหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน  ม.13  ตั้งไว้  200,000  บำท   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 88  ข้อ 148   
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่7)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 
 

            โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำจำกไร่รังสิมัน - คิมป่ำกรุง  ม.13          จ ำนวน    200,000   บำท 
                  - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำจำกไร่รังสิมัน- คิมป่ำกรุง  ม.13  ตั้งไว้  200,000  บำท   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 87 ข้อ 146    
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที7่)  พ.ศ.2562 
                       - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563      ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
 
 
 



หน้า 49/ 63 
 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 828,080 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 442,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 442,080 บาท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 358,080 บำท 

                - ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงพนักงำน ดังนี้ 

                         - พนักงำนขับรถขยะ                               จ ำนวน  112,800  บำท  

                         - คนงำนประจ ำรถขยะ (ผู้มีทักษะ) 2 อัตรำ    จ ำนวน  234,480  บำท  

                         - คนงำนประจ ำรถขยะ                            จ ำนวน  108,000  บำท  

              ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)   
  
   

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 84,000 บำท 

               - เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้พนักงำนจ้ำง ดังนี้ 

                          - พนักงำนขับรถขยะ                               จ ำนวน  24,000  บำท  

                          - คนงำนประจ ำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)  2 อัตรำ    จ ำนวน  48,000  บำท  

                          - คนงำนประจ ำรถขยะ                             จ ำนวน  12,000  บำท  

              ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
  
   

  งบด าเนินงาน รวม 386,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก จ ำนวน 216,000 บำท 
                    - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอกตั้งไว้ 216,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก เพ่ือปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
   
  

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

                 - ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บำท   เพ่ือเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม "รถขยะ" 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

                  - วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 60,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและ 
ชิ้นส่วนอะไหล่ "รถขยะ"  เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยำงนอก ยำงใน พักเบรกกระจกมองข้ำงรถยนต์ ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด)    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 80,000 บำท 
                  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 ส ำหรับ "รถขยะ”    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
  
   

 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 290,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 290,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 290,000 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

                  โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ คสล. ภำยในหมู่บ้ำนจำกบ้ำนนำยวรรณ  นิลโอโล-บ้ำนนำงสมจิตร   
ยำขำมป้อม  ม.4     จ ำนวน   90,000   บำท 
                      - โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ คสล. ภำยในหมู่บ้ำนจำกบ้ำนนำยวรรณ นิลโอโล-บ้ำน 
นำงสมจิตร ยำขำมป้อม ม.4 ตั้งไว้ 90,000 บำท  กว้ำง 0.50  เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยำว 50 เมตร  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 71 ข้อ 11    
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                         - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                        - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
    

                   โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบำยน้ ำ คสล.จำกบ้ำนสำมแยกบ้ำนนำงสมจิตร-สี่แยกบ้ำนนำยแม๊ก  
ม. 4   จ ำนวน  200,000   บำท   
                       - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบำยน้ ำ คสล.จำกบ้ำนสำมแยกบ้ำนนำงสมจิตร-สี่แยกบ้ำน 
นำยแม๊ก ม. 4  ตั้งไว้ 200,000 บำท  กว้ำง 0.50  เมตร  ลกึ 0.50 เมตร  ยำว 200 เมตร ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 71 ข้อ 13    
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                         - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                        - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

                 รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่งกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  

    
        โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำงๆ จ ำนวน 60,000 บำท 

                            - โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ตั้งไว้  60,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในโครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 69 ข้อ 2  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                         - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                        - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
                       - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2553 
 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส ำนักปลัด) 
    

             โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 60,000 บำท 
                               - โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ  ตั้งไว้ 60,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 69 ข้อ 4 ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                         - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                        - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
                       - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2553 
 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส ำนักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนโครงกำรเงินอุดหนุนกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 50,000 บำท 

                     - อุดหนุนโครงกำรเงินอุดหนุนกลุ่มอำชีพ ตั้งไว้ 50,000 บำท  เพ่ือเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร 
เงินอุดหนุนกลุ่มสตรี โดยอุดหนุนให้กลุ่มสตรี   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                            - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที7่) พ.ศ.2562 
                           - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                          - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 

 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

                รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่งกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  

    
โครงกำรส่งทีมกีฬำ อบต.บ้ำนเป้ำ เข้ำร่วมแข่งขัน จ ำนวน 30,000 บำท 

                    - โครงกำรส่งทีมกีฬำ อบต. เข้ำร่วมแข่งขัน ตั้งไว้ 30,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนิน 
โครงกำรส่งทีมกีฬำ อบต.เข้ำร่วม เช่น กีฬำภูนกแซวเกมส์, กีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นค่ำน้ ำดื่ม,  
 เวชภัณฑ์ ฯลฯ  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
หน้ำที่ 66  ข้อ 8  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                        - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                           - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
                       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองกำรศึกษำฯ) 
  
   

    
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเล็ก จ ำนวน 10,000 บำท 

                     - โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเล็ก ตั้งไว้ 10,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเล็ก ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
และจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 66  ข้อ 6   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                           - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                           - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
                           - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                           - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                          - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562       ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองกำรศึกษำฯ)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

                รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่งกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  

          โครงกำรจัดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ จ ำนวน 20,000 บำท 
                           - โครงกำรจัดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 
จัดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 66  ข้อ 3   ตำมกฎหมำย   ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                               - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                           - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                            - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563                                             
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำฯ)   

        

 
      

    
โครงกำรประเพณีงำนพระไกรสีหนำท จ ำนวน 30,000 บำท 

                     - โครงกำรประเพณีงำนพระไกรสิงหนำท ตั้งไว้ 30,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร
ประเพณีงำนพระไกรสีหนำท  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 66  ข้อ 4   ตำมกฎหมำย   ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                               - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                               - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                            - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563                                             
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำฯ)  
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  โครงกำรประเพณีบุญเดือนหก จ ำนวน 30,000 บำท 

                      - โครงกำรประเพณีบุญเดือนหก  ตั้งไว้  30,000 บำท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 
ประเพณีบุญเดือนหก  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 66  ข้อ 5  ตำมกฎหมำย   ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                               - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                               - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                            - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563                                             
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำฯ)  
    

        

 
      

    
โครงกำรส่งเสริมและสืบสำนต ำนำนสำวบ้ำนแต้ จ ำนวน 20,000 บำท 

                    - โครงกำรส่งเสริมและสืบสำนต ำนำนสำวบ้ำนแต้  ตั้งไว้  20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนิน
โครงกำรส่งเสริมและสืบสำนต ำนำนสำวบ้ำนแต้  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 66  ข้อ 6 ตำมกฎหมำย   ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                               - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                               - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                            - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563                                             
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองกำรศึกษำฯ)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 510,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบงำนก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

                   - ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบงำนก่อสร้ำง  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงเหมำออกแบบงำน
ก่อสร้ำง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560   
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่ำง)  
  

  งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 500,000 บำท 

                   - ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง  ตั้งไว้ 500,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำร 
ปรับปรุงบ ำรุง สิ่งก่อสร้ำง เช่น ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดิน ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
  
   

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 1,719,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,619,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,619,000 บาท 

                โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นข้ำงเสำสัญญำณโทรศัพท์ AIS  ม.1  จ ำนวน  100,000  บำท 
                     - โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นข้ำงเสำสัญญำณโทรศัพท์ AIS ม.1  
ตั้งไว้ 100,000 บำท  ขนำดกว้ำง 3 เมตร  ยำว 250 เมตร สูง 2 เมตร   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้ำที่ 103 ข้อ 60   
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                          - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (กองช่ำง) 
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               โครงกำรซ่อมแซมสร้ำงถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำหมู่บ้ำน ม.4  จ ำนวน  25,000  บำท 
                     - โครงกำรซ่อมแซมสร้ำงถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำหมู่บ้ำน ม.4  
ตั้งไว้  25,000  บำท  กว้ำง 4 เมตร  ยำว 25 เมตร  หรือมีปริมำณงำนแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงเมตร   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หนำ้ที ่97  ข้อ 17   
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                          - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
 
  

                โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนจำกหน้ำโรงเรียน-
บ้ำนโคกสะอำด  ม.6    จ ำนวน   179,000   บำท 
                   - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน 
จำกหน้ำโรงเรียน-บ้ำนโคกสะอำด ม.6  ตั้งไว้ 179,000 บำท  กว้ำง 4 เมตร  ยำว 177 เมตร  หรือมีปริมำณ 
งำนแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่ำ  708  ตำรำงเมตร  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่  99 ข้อ 32   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                          - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
 

                  โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนจำกบ่อขยะ- 
บ้ำนโนนชำด  ม.10   จ ำนวน  160,000   บำท 
 

                       - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน 
จำกบ่อขยะ-บ้ำนโนนชำด  ม.10  ตั้งไว้ 160,000 บำท  กว้ำง  5  เมตร  ยำว  127  เมตร หรือมีปริมำณงำน 
แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่ำ 635 ตำรำงเมตร ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 82 ข้อ 103   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                          - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
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                โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่พ้ืนที่กำรเกษตรจำกที่นำงตุ๊ พลำนิสงค์ - ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
วัดป่ำภูนกแซว  ม.11   จ ำนวน  204,000  บำท 
                    - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่พ้ืนที่กำรเกษตรจำกที่นำงตุ๊ พลำนิสงค-์ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
วัดป่ำภูนกแซว ม.11  ตั้งไว้ 204,000 บำท โดยลงหินคลุก กว้ำง 3 เมตร ยำว 2,000 เมตร หนำ 0.05 เมตร  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)แก้ไข  เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 111 ข้อ 112   
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                          - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
 
     

                  โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกศำลำกลำงบ้ำน-บ้ำนนำยภู่  
ม.11  จ ำนวน   283,000   บำท 
                      - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกศำลำกลำงบ้ำน- 
บ้ำนนำยภู่  ม.11  ตั้งไว้  283,300  บำท  กว้ำง 4 เมตร ยำว 280 เมตร  หรือมีปริมำณงำนแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่ำ 1,120  ตำรำงเมตร   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 101 ข้อ 47   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                          - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
     

 
               โครงกำรก่อสร้ำงถนนลงหินคลุกเพ่ือกำรเกษตรทำงเข้ำวัดภูไส้ไก่  ม. ๑๑   จ ำนวน  175,000   บำท 

                     - โครงกำรก่อสร้ำงถนนลงหินคลุกเพ่ือกำรเกษตรทำงเข้ำวัดภูไส้ไก่  ม.11  ตั้งไว้ 
175,000 บำท  ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 4 เมตร  ยำว 1,500 เมตร  ลงหินคลุกหนำ 0.05 เมตร หรือปริมำตร 
หินคลุก 800 ลูกบำศก์เมตร  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 109 ข้อ 101  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                          - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
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                    โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกหนองกุดแจ-บ้ำนกุดกว้ำง  
ม. 14    จ ำนวน  493,000  บำท 
                         - โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกหนองกุดแจ- 
บ้ำนกุดกว้ำง   ม.14 ตั้งไว้ 493,000 บำท กว้ำง 3 เมตร  ยำว 650 เมตร  หรือมีปริมำณงำนแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่ำ 1,950  ตำรำงเมตร  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 103  ข้อ 58   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                          - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                          - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   (กองช่ำง) 
 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

                  อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตน้ ำประปำส่วนภูมิภำคจำกบ้ำนนำยสุกิจ ลำภทวี-บ้ำนเรืออำกำศเอก 
นิรัน ทวีสุข  ม.10   จ ำนวน   100,000   บำท 
                     - อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตน้ ำประปำส่วนภูมิภำคจำกบ้ำนนำยสุกิจ ลำภทวี-บ้ำนเรืออำกำศเอก 
นิรัน  ทวีสุข ม.10 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
หน้ำที่ 116  ข้อ 141  ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                             - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที7่) พ.ศ.2562 
                            - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                            - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 267,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 202,920 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 202,920 บาท 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 202,920 บำท 

                - เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร ตั้งไว้ 202,920 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
  
   

  
งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

                ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  5,000  บำท 
                   - ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  ตั้งจ่ำยจำก 
เงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
  
   

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

                  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  

    
       โครงกำรอบรมป้องกันก ำจัดโรคศัตรูพืช จ ำนวน 50,000 บำท 

                          - โครงกำรอบรมป้องกันก ำจัดโรคศัตรูพืช  ตั้งไว้ 50,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนิน 
โครงกำรอบรมป้องกันก ำจัดโรคศัตรูพืช เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 93  ข้อ 21   
ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                              - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
                             - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                             - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766   ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563                                          
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2562     ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนและเงินรำยได้ (ส ำนกัปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
       วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

                         - วัสดุกำรเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจัดหำวัสดุกำรเกษตร 
 เช่น จอบ เสียม ครำด ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด) 
   
  
 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

                รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่งกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  

    
        โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 40,000 บำท 

                           - โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว้ 40,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์  
ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำพันธุ์ไม้ ฯลฯ  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้ำที่ 94  ข้อ 22   ตำมกฎหมำย  ระเบียบและหนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
                              - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
                              - พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรแข่งขันกีฬำ
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                             - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                             - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563                                
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562        ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 5,106,811 บาท 

  
งบกลาง รวม 5,106,811 บาท 

   
งบกลาง รวม 5,106,811 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 120,000 บำท 
                - เงินสบทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 120,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ส ำหรับพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ ตำมท่ีระเบียบก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   
  

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 5,000 บำท 

                - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมระเบียบที่ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
  
   

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 3,280,800 บำท 

                - เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตั้งไว้ 3,280,800 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ ตำมท่ีระเบียบก ำหนด      
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  
   

   
เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 1,248,000 บำท 

                - เบี้ยยังชีพผู้พิกำร ตั้งไว้ 1,248,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ผู้พิกำร ตำมท่ีระเบียบก ำหนด  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  
   

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 60,000 บำท 

               - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 60,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ตำมท่ี 
ระเบียบก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  
   

   
ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 100,000 บำท 

               - เงินส ำรองจ่ำย ตั้งไว้ 100,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับ 
สำธำรณภัยหรือมีควำมจ ำเป็น เพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนโดยตรง หรือกรณีจ ำเป็นระหว่ำงปี 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ ตำมควำมเหมำะสม    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 193,011 บำท 
                    - เงินสบทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 193,011 บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตำมกฎกระทรวง (ฉบับที่4)  
พ.ศ.2500 ในอัตรำร้อยละ 1 ของงบประมำณกำรรำยรับ(ไม่รวมเงินอุดหนุน)   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   
  

    
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน จ ำนวน 100,000 บำท 

                   - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น อบต.บ้ำนเป้ำ ตั้งไว้ 100,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น อบต.บ้ำนเป้ำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  
  
  

 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

193,011

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,280,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,248,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

193,011

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,280,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,248,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,886,400 1,886,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 202,920 644,520 180,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

108,000

เงินเดือนพนักงาน 691,500 362,820 194,640

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 110,000 5,000 170,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ค่าจ้างสํารวจข้อมูลสุนัข
และแมว

3,600

ค่าจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างแรงงานบุคคลภาย
นอก

216,000 550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 597,480 582,360 2,207,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 63,900 183,900

เงินเดือนพนักงาน 1,657,080 2,999,550 5,905,590

เงินวิทยฐานะ 168,000 168,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 42,000 50,000 97,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 180,000 490,000

ค่าเช่าบ้าน 70,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างประเมินผลการ
ดําเนินงาน

10,000 10,000

ค่าจ้างสํารวจข้อมูลสุนัข
และแมว

3,600

ค่าจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างแรงงานบุคคลภาย
นอก

432,000 1,198,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอก

216,000

ค่าจ้างเหมาออกแบบ
งานก่อสร้าง

10,000

ค่าจ้างเหมาอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมใช้จ่ายใน
การสํารวจรังวัดปกหลัก
แสดงเขตที่ดิน

10,000

ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
โฆษณาและ เผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ค่าลงทะเบียนอบรม
สัมมนา

20,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

.โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอก

216,000

ค่าจ้างเหมาออกแบบ
งานก่อสร้าง

10,000

ค่าจ้างเหมาอื่นๆ 15,000 15,000

ค่าธรรมเนียมใช้จ่ายใน
การสํารวจรังวัดปกหลัก
แสดงเขตที่ดิน

10,000

ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
โฆษณาและ เผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

10,000 10,000

ค่าลงทะเบียนอบรม
สัมมนา

30,000 150,000 240,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

.โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.บ้านเป้า

.โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา

20,000

.โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า

.โครงการจ้างเหมารถ
รับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า

300,000

.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ,  
งานพระราชพิธี , รัฐพิธี
ต่างๆ

.โครงการช่วยเหลือผู้
ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง
พิง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.บ้านเป้า

10,000 10,000

.โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา

20,000

.โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า

10,000 10,000

.โครงการจ้างเหมารถ
รับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า

300,000

.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ,  
งานพระราชพิธี , รัฐพิธี
ต่างๆ

60,000 60,000

.โครงการช่วยเหลือผู้
ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง
พิง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการตําบลบ้านเป้า
ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากร 
สุนัข-แมว ประจําป

68,000

.โครงการประเพณี
งานพระไกรสีหนาท

30,000

.โครงการประเพณีบุญ
เดือนหก

30,000

.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

20,000

.โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อต่างๆ

60,000

.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
ต่างๆ

.โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ
(หลักสูตรทบทวน) 
ประจําป 2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการตําบลบ้านเป้า
ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากร 
สุนัข-แมว ประจําป

68,000

.โครงการประเพณี
งานพระไกรสีหนาท

30,000

.โครงการประเพณีบุญ
เดือนหก

30,000

.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

20,000

.โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อต่างๆ

60,000

.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
ต่างๆ

20,000 20,000

.โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ
(หลักสูตรทบทวน) 
ประจําป 2564

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเกี่ยวกับการจัด
ทําและ
ประสานแผนพัฒนาใน
ระดับตําบล

.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. 
กลุ่มแม่บ้าน 
อสม. และผู้นําชุมชน

.โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการลดปริมาณขยะ

50,000

.โครงการร่วมรับฟง
ปญหาและความต้อง
การของประชาชน 
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น.

.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร

.โครงการส่งเสริมและ
สืบสานตํานานสาวบ้าน
แต้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเกี่ยวกับการจัด
ทําและ
ประสานแผนพัฒนาใน
ระดับตําบล

10,000 10,000

.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. 
กลุ่มแม่บ้าน 
อสม. และผู้นําชุมชน

100,000 100,000

.โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการลดปริมาณขยะ

50,000

.โครงการร่วมรับฟง
ปญหาและความต้อง
การของประชาชน 
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น.

20,000 20,000

.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร

20,000 20,000

.โครงการส่งเสริมและ
สืบสานตํานานสาวบ้าน
แต้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการสนองงาน
นโยบายของ
อําเภอ,จังหวัด,รัฐบาล
และ 
นโยบายกระทรวง
มหาดไทย

.โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

.โครงการให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับงาน
จัดเก็บรายได้และ
ให้บริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่

.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

.โครงการอบรมให้ความ
รู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

.โครงการสนองงาน
นโยบายของ
อําเภอ,จังหวัด,รัฐบาล
และ 
นโยบายกระทรวง
มหาดไทย

40,000 40,000

.โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

489,100 489,100

.โครงการให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับงาน
จัดเก็บรายได้และ
ให้บริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่

20,000 20,000

.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000 20,000

.โครงการอบรมให้ความ
รู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ต่างๆ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000 10,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

60,000

โครงการโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

60,000

โครงการส่งทีมกีฬา อบ
ต.บ้านเป้า เข้าร่วมแข่ง
ขัน

30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก

10,000

โครงการอบรมป้องกัน
กําจัดโรคศัตรูพืช

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 60,000 85,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

60,000

โครงการโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

60,000

โครงการส่งทีมกีฬา อบ
ต.บ้านเป้า เข้าร่วมแข่ง
ขัน

30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก

10,000

โครงการอบรมป้องกัน
กําจัดโรคศัตรูพืช

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 30,000 50,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 70,000 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 90,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 80,000 470,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
* (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 60,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 335,335 335,335

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 150,000 200,000

วัสดุอื่น 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000 95,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 480,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
* (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

44,000 44,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา
หรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา
หรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

8,900 8,900

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ เครื่องวัดความดันโลหิต 7,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างหลังคา
โดมศูนย์การเรียนรู้ ม.6

500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมู่บ้านจากบ้าน
นายวรรณ  นิลโอ
โล-บ้านนางสมจิตร  ยา
ขามป้อม  ม.4

90,000

.โครงการซ่อมแซมสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าหมู่
บ้าน ม.4

25,000

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร
จากที่นางตุ๊ 
พลานิสงค์-ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดป่าภูนกแซว  ม
.11

204,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ เครื่องวัดความดันโลหิต 7,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างหลังคา
โดมศูนย์การเรียนรู้ ม.6

500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมู่บ้านจากบ้าน
นายวรรณ  นิลโอ
โล-บ้านนางสมจิตร  ยา
ขามป้อม  ม.4

90,000

.โครงการซ่อมแซมสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าหมู่
บ้าน ม.4

25,000

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร
จากที่นางตุ๊ 
พลานิสงค์-ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดป่าภูนกแซว  ม
.11

204,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากศาลา
กลางบ้าน-บ้านนายภู่ ม
.11

283,000

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหนองกุด
แจ-บ้านกุดกว้าง  ม.14

493,000

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านจากบ่อขยะ-บ้าน
โนนชาด  ม.10

160,000

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านจากหน้า
โรงเรียน-บ้านโคกสะ
อาด ม.6

179,000

วันที่พิมพ์ : 18/9/2563  08:38:43 หน้า : 23/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากศาลา
กลางบ้าน-บ้านนายภู่ ม
.11

283,000

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหนองกุด
แจ-บ้านกุดกว้าง  ม.14

493,000

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านจากบ่อขยะ-บ้าน
โนนชาด  ม.10

160,000

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านจากหน้า
โรงเรียน-บ้านโคกสะ
อาด ม.6

179,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมร่องระบายน้ํา คสล
.จากบ้าน
สามแยกบ้านนางสม
จิตร-สี่แยกบ้านนายแม๊ก 
 ม.4

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกเพื่อการ
เกษตร
ทางเข้าวัดภูไส้ไก่  ม
.๑๑

175,000

โครงการก่อสร้างทาง
ลาดสําหรับคนพิการ

100,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงซ่อมแซมถนนเส้น
ข้างเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ AIS  ม.1

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมร่องระบายน้ํา คสล
.จากบ้าน
สามแยกบ้านนางสม
จิตร-สี่แยกบ้านนายแม๊ก 
 ม.4

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกเพื่อการ
เกษตร
ทางเข้าวัดภูไส้ไก่  ม
.๑๑

175,000

โครงการก่อสร้างทาง
ลาดสําหรับคนพิการ

100,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงซ่อมแซมถนนเส้น
ข้างเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ AIS  ม.1

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

500,000

วันที่พิมพ์ : 18/9/2563  08:38:43 หน้า : 26/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมและปรับภูมิทัศน์
ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านเป้า

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

.อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการเงินอุด
หนุนกลุ่มอาชีพ

50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

.อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติม

200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมและปรับภูมิทัศน์
ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านเป้า

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

.อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการเงินอุด
หนุนกลุ่มอาชีพ

50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

.อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติม

200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําจากที่นาย
คําอ้าย-
บ้านนายละเอียด ม. 1

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําจากไร่รังสิ
มัน-
คิมป่ากรุง ม.13

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟ
ส่องสว่างจากที่นางแข
ไข- นางเฉลียว  ม.12

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟ
ส่องสว่างจากบ่อ
ขยะ-บ้านโนนชาด  ม
.10

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง
จากที่นางสมจิต-ที่นา
นางทองดํา  ม.12

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําจากที่นาย
คําอ้าย-
บ้านนายละเอียด ม. 1

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําจากไร่รังสิ
มัน-
คิมป่ากรุง ม.13

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟ
ส่องสว่างจากที่นางแข
ไข- นางเฉลียว  ม.12

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟ
ส่องสว่างจากบ่อ
ขยะ-บ้านโนนชาด  ม
.10

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง
จากที่นางสมจิต-ที่นา
นางทองดํา  ม.12

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง
ตามถนนสายโนน
สังข์-วังม่วง ม.5

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจาก
ที่นานางรัก กว้าง
ขวาง-ที่นานางประนอม  
ถาดพลกรัง ม.4

130,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจาก
ฝายห้วยใหญ่-ที่นาย
เทอม  ม.11

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางตุ๊-นานายอัมพร  ม. 
11

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางหวา-ที่นางหลง  ม.3

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง
ตามถนนสายโนน
สังข์-วังม่วง ม.5

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจาก
ที่นานางรัก กว้าง
ขวาง-ที่นานางประนอม  
ถาดพลกรัง ม.4

130,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจาก
ฝายห้วยใหญ่-ที่นาย
เทอม  ม.11

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางตุ๊-นานายอัมพร  ม. 
11

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางหวา-ที่นางหลง  ม.3

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางหวา-ที่นายผู้ใหญ่
มิตร   ม.3

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นานายกันหา เหล่า
ลาภ-ที่นานายสุบัน สน
เจริญ  ม.11

150,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นายป๋อง เพิ่มพูน-ที่นาง
สายยนต์  สําราญรื่น ม
.4

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่นายบุญชู  
เลิศขามป้อม-ที่นาย
ราชันย์  ล้วนมงคล (บึง
ไข่นุ่น) ม.4

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นางหวา-ที่นายผู้ใหญ่
มิตร   ม.3

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นานายกันหา เหล่า
ลาภ-ที่นานายสุบัน สน
เจริญ  ม.11

150,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่
นายป๋อง เพิ่มพูน-ที่นาง
สายยนต์  สําราญรื่น ม
.4

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากที่นายบุญชู  
เลิศขามป้อม-ที่นาย
ราชันย์  ล้วนมงคล (บึง
ไข่นุ่น) ม.4

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากบ้าน
นายเวียง  ลาภ
ขวัญ-คลอง9  ม.8

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากสะพาน
ข้ามลําน้ําพรมฝงซ้ายถึง
ที่นานายบัวลอง ลาภทวี 
ม.4

300,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากสะพาน-
ที่นายประสาน  ม.6

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงจากบ้าน
โนนสังข์-
บ้านวังม่วง ม.5

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการ
เกษตรจากที่นา
นางประกาย-นานาง
อัญชลี ขุนจันทร์  ม.6

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากบ้าน
นายเวียง  ลาภ
ขวัญ-คลอง9  ม.8

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากสะพาน
ข้ามลําน้ําพรมฝงซ้ายถึง
ที่นานายบัวลอง ลาภทวี 
ม.4

300,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตรจากสะพาน-
ที่นายประสาน  ม.6

200,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงจากบ้าน
โนนสังข์-
บ้านวังม่วง ม.5

100,000

.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการ
เกษตรจากที่นา
นางประกาย-นานาง
อัญชลี ขุนจันทร์  ม.6

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายหม้อ
แปลงไฟฟ้าภายในหมู่
บ้าน  ม.13

200,000

.โครงการขยายหม้อ
แปลงไฟฟ้าภายในหมู่
บ้าน ม.12

100,000

.อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านเป้า

โครงการขยายหม้อ
แปลงภายในหมู่บ้าน ม
.4

200,000

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตน้ําประปาส่วน
ภูมิภาคจากบ้าน
นายสุกิจ ลาภทวี-บ้าน
เรืออากาศเอกนิรัน ทวี
สุข  ม.10

100,000

รวม 5,106,811 307,920 2,229,000 140,000 170,000 7,007,020 1,017,820 1,738,240
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

.โครงการขยายหม้อ
แปลงไฟฟ้าภายในหมู่
บ้าน  ม.13

200,000

.โครงการขยายหม้อ
แปลงไฟฟ้าภายในหมู่
บ้าน ม.12

100,000

.อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านเป้า

408,000 408,000

โครงการขยายหม้อ
แปลงภายในหมู่บ้าน ม
.4

200,000

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตน้ําประปาส่วน
ภูมิภาคจากบ้าน
นายสุกิจ ลาภทวี-บ้าน
เรืออากาศเอกนิรัน ทวี
สุข  ม.10

100,000

รวม 4,048,895 330,000 9,254,430 31,350,136
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