
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง
อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,825,600 บาท

งบบุคลากร รวม 7,061,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (20,400 บาท/เดือน)  และ
ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 2 คนๆละ 11,220 บาท/เดือน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (1,750 บาท/เดือน) และ
เงินประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2
 คนๆละ 880 บาท/เดือน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (1,750 บาท/เดือน) และเงินตอบแทน
พิเศษให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2
 คนๆละ 880 บาท/เดือน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (7,200บาท/เดือน)  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 11,220 บาท/เดือน
-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 9,180 บาท/เดือน
-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 14 คนๆละ 7,200
 บาท/เดือน
-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 7,200 บาท/เดือน)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,835,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,321,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและ
อัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่ง
และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 930,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 2,667,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที่
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)        
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ค่าใช้สอย รวม 1,640,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
1)ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
2)ค่าซักฟอก
3)ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
4)ค่าระวางบรรทุก
5)ค่าเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าที่ดินวัดสุนันทาราม จํานวน 25,281 บาท
6)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)
7)ค่าธรรมเนียมต่างๆ
8)ค่าเบี้ยประกันภัย
9)ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
10)ค่าจ้างเหมาบริการพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภาย
นอก ดําเนินการเป็นผู้รับจ้างเหมาหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแบบ
เหมาจ่ายเป็นครั้งคราว
11)ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ 
12)ค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างในการสนับ
สนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของอบต.บ้านแก้ง
13)ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่
-ค่ารับรอง 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล)
-ค่าเลี้ยงรับรองของอปท. 
(รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน)
-หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 
 -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น งานรัฐพิธี งานรับเสด็จ งานเฉลิม
ฉลอง งานพิธีการทางศาสนา ฯลฯ 
ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้วปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของนายก/รองนายก/เลขานุการนายก/ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภาอบต.และพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)      

2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของนายก/รอง
นายก/เลขานุการนายก/ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาอบต
./ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างหรือบุคคล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)          

3)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อปท. จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น/เลือกตั้งซ่อมตามที่กฏหมายกําหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์
บัตร เลือกตั้ง/บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีราย
ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง/ค่าจัด
พิมพ์/ทําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อมกําหนด คู่มือเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ/ซ่อมแซมหีบ
บัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุที่ใช้ใน
การเลือกตั้ง และรายยการค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น ฯลฯ อีกทั้งให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตาม
ความเหมาะสม
-ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ
.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 9
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)
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4)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ 
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)   
    

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราช
ทาน 904 วปร. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการจิต
อาสา เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 152 ลําดับที่ 6
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)        

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดําเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่า
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 151 ลําดับที่ 2
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)       

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดําเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 152 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)       
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดําเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัด
ทําป้าย ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 152 ลําดับที่ 5
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)       

โครงการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดําเนินงานตามโครงการน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการน้อมรําลึกฯ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าจัดสถาน
ที่ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 151 ลําดับที่ 3
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)       

โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 6"     

โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านแก้งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนา
บุคลากร อบต.บ้านแก้งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)    

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562  11:21:50 หน้า : 8/54



โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 6     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทั้งประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็กตรายาง พระ
บรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฟ้า ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง
เช่น หม้อ กระทะ กรอบรูป แก้วนํ้า แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ค้อน นํ้ามัน ไม้ต่างๆ แปรง
ทาสี ตะปู สังกะสี โถส้วมต่างๆ ท่อต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)    
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เบรก ครัช พวงมาลัย ไฟหน้า ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครือง ถ่าน  ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด  เครื่องกรอ
เทป แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)
   

  
          
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อ
เนื่อง เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)    

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัสดุ
ประเภทใด เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับค่ากระแสไฟฟ้า
ที่ใช้ในสํานักงาน อบต.บ้านแก้ง ที่สาธารณะ และค่ากระแสไฟฟ้าในสถาน
ที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ เช่น ค่าโทรศัพท์ภายใน
ประเทศ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สัญญาณ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ของอบต.ที่ชําระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน ฯลฯ ของสํานักปลัด 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสํานักงาน อบต.บ้าน
แก้ง เช่น ค่าโดเมน ค่าบริการเว็ปโฮสติ้ง ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม
เว็ปไซต์ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 186 ลําดับที่ 6
-พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111)

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี จํานวน 30,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162  ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000
 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164  ลําดับที่ 11
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านแก้ง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
โครงการ ,ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ลํากับที่ 10
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง ประจําปีงบประมาณ 2563
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลําดับที่ 3
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

โครงการจัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
โครงการ , ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 11
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประชุมประชาคม
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
โครงการ , ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 ลําดับที่ 4
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,051,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,081,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,081,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,757,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและ
อัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่ง
และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
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งบดําเนินงาน รวม 929,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 274,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที่
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 -พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)         
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
1)ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
2)ค่าซักฟอก
3)ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
4)ค่าระวางบรรทุก
5)ค่าเช่าทรัพย์สิน 
6)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)
7)ค่าธรรมเนียมต่างๆ
8)ค่าเบี้ยประกันภัย
9)ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
10)ค่าจ้างเหมาบริการ
11)ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ 
12)ค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างในการสนับ
สนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของอบต.บ้านแก้ง
13)ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    

2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล เช่น ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการชําระภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแก้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการชําระภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 4
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทั้งประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็กตรายาง พระ
บรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฟ้า ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครือง ถ่าน  ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด  เครื่องกรอ
เทป แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     
    
  
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อ
เนื่อง เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)           
    

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัสดุ
ประเภทใด เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)          
     
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ของอบต.ที่ชําระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน ฯลฯ ของกองคลัง
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท  
-จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 187  ลําดับที่ 11    
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของอบต.บ้านแก้ง ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 705,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปี พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)      

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
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โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านแก้ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านแก้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 5
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กรวยจราจร  แผนกั้น
จราจร กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ ไขควง ประแจ แม่แรง
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เบรก ครัช พวงมาลัย ไฟหน้า ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัย (00123)
   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัย (00123)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ      
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัย (00123)     

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1)โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในตําบลบ้านแก้ง พร้อมติดตั้ง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายใน
ตําบลบ้านแก้ง พร้อมติดตั้ง จํานวน 5 ชุด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัย (00123)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,875,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,119,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,119,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 957,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่ง
และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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งบดําเนินงาน รวม 736,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว   ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
     
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    
     
  
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)       
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ค่าใช้สอย รวม 493,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
1)ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
2)ค่าซักฟอก
3)ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
4)ค่าระวางบรรทุก
5)ค่าเช่าทรัพย์สิน 15,408 บาท
6)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)
7)ค่าธรรมเนียมต่างๆ
8)ค่าเบี้ยประกันภัย
9)ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
10)ค่าจ้างเหมาบริการ
11)ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ 
12)ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
     

2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล เช่น ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    
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โครงการทันตกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง ประจําปีงบประมาณ 
2563

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการทันตกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง ประจําปี 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 -พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลําดับที่ 3
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง ประจําปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   

โครงการส่งเสริมความกตัญ ูเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง 
ประจําปี 2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความกตัญ ูเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง ประจําปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลําดับที่ 5
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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โครงการส่งเสริมความสามารถและการแสดงออกของเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง ประจําปี 2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมความ
สามารถและการแสดงออกของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้าน
แก้ง ประจําปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149  ลําดับที่ 9
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 
     

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทั้งประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็กตรายาง พระ
บรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)      
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฟ้า ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง
เช่น หม้อ กระทะ กรอบรูป แก้วนํ้า แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    
    
 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ค้อน  นํ้ามัน ไม้ต่างๆ แปรง
ทาสี ตะปู สังกะสี โถส้วมต่างๆ ท่อต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครื่อง ถ่าน  ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)      
     
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด  เครื่องกรอ
เทป แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อ
เนื่อง เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัสดุ
ประเภทใด เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 126,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับค่ากระแสไฟฟ้า
ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง ที่สาธารณะ และค่ากระแสไฟฟ้า
ในสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
    
    
     

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ที่ใช้บริเวณสํานัก
งาน อบต. ที่สาธารณะและค่านํ้าประปาในสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของ อบต. 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านแก้ง เช่น ค่าโดเมน ค่าบริการเว็ปโฮสติ้ง ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า
ธรรมเนียมเว็ปไซต์ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ อบต. บ้านแก้ง เพื่อ
บํารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,207,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 554,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 238,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านแก้ง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง       
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง

จํานวน 142,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง ค่าอาหารกลางวันอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 29 คน จํานวน 245 วัน      
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)   

3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)   

4) ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,700 บาทต่อปี จํานวน 49,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,700
 บาท จํานวน 29 คน ต่อคนต่อปี  
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)        
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5)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 32,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.)
1)ค่าหนังสือ จํานวน 29 คนๆละ 200 บาท จํานวน 5,800 บาท
2)ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 29 คนๆละ 200 บาท จํานวน 5,800 บาท
3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 29 คนๆละ 300 บาท จํานวน 8,700
 บาท
4)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 29 คนๆละ 430
 บาท จํานวน 12,470 บาท
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)    

ค่าวัสดุ รวม 316,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 316,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน 
1)โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  -โรงเรียนวัดสุนันทาราม  จํานวน 260 วัน  จํานวน 55 คน อัตราจัดสรร
คนละ 7.37 บาท จํานวนเงิน 105,391.20 บาท 
  -โรงเรียนวัดลาดเขาปูน   จํานวน 260 วัน  จํานวน 81 คน อัตราจัดสรร
คนละ 7.37 บาท  จํานวนเงิน 155,212.20 บาท
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ที่อปท.จัดตั้งขึ้นเอง
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแก้ง  จํานวน 260 วัน จํานวน 29
 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท  จํานวนเงิน 55,569.80 บาท
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)   

งบเงินอุดหนุน รวม 653,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 653,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 653,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 (สพฐ.)
   -โรงเรียนวัดสุนันทาราม จํานวน 55 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน จํานวนเงิน 220,000 บาท 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลําดับที่ 1
    -โรงเรียนวัดลาดเขาปูน  จํานวน 81 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน จํานวนเงิน 324,000 บาท 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลําดับที่ 2

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดสุนันทา
ราม จํานวน 10,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 165 ลําดับที่ 5)

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงเรียนวัดสุนันทาราม จํานวน 20,000
 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 165 ลําดับที่ 3)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดสุนันทาราม จํานวน 12,000
 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 165 ลําดับที่ 8)

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
จํานวน 15,000 บาท   
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลําดับที่ 6

โครงการนํานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวัดลาดเขา
ปูน จํานวน 20,000 บาท  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลําดับที่ 4

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดลาดเขาปูน จํานวน 16,000
 บาท   
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลําดับที่ 7

โครงการอบรมให้ความรู้กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้น
บ้าน โรงเรียนวัดลาดเขาปูน จํานวน 16,000 บาท  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลําดับที่ 9
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือโรงเรียนวัดสุนันทาราม ที่ ศธ 04155.101/44 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2561
-ตามหนังสือโรงเรียนวัดลาดเขาปูน ที่ ศธ 04155.091/59 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2561
ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)งานระดับก่อนวัยเรียนแล
ะประถมศึกษา(00212)          
     

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562  11:21:51 หน้า : 30/54



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,285,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,065,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,065,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 642,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่ง
และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558  
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
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งบดําเนินงาน รวม 1,000,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,950 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที่
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557, ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง    
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)       
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ค่าใช้สอย รวม 593,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
1)ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
2)ค่าซักฟอก
3)ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
4)ค่าระวางบรรทุก
5)ค่าเช่าทรัพย์สิน 
6)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)
7)ค่าธรรมเนียมต่างๆ
8)ค่าเบี้ยประกันภัย
9)ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
10)ค่าจ้างเหมาบริการ
11)ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ 
12)ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงพลังงานสําหรับยาน
พาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัด กองสาธารณสุขฯ 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
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2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล สังกัด กองสาธารณสุขฯ  เช่น ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   

     

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจําปี 2563 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ ประจําปี 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ ประจําปี 2563

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ ประจําปี 2563 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ลําดับที่ 3
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประจําปี 2563 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ ประจําปี 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 148 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
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ค่าวัสดุ รวม 309,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทั้งประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็กตรายาง พระ
บรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฟ้า ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง
เช่น หม้อ กระทะ กรอบรูป แก้วนํ้า แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)        
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เบรก ครัช พวงมาลัย ไฟหน้า ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครือง ถ่าน  ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   
          

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน เช่น ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เป็นต้น และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคมีภัณฑ์ ถุง
มือ  ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด  เครื่องกรอ
เทป แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อ
เนื่อง เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)     

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัสดุ
ประเภทใด เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
     
     

งบลงทุน รวม 58,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,750 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1)ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จํานวน 30 ใบ จํานวน 48,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก  แบบมีล้อ ฝามีช่องทิ้ง ขนาด 120
 ลิตร  จํานวน  25 ใบ ๆละ 1,950 บาท
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 189 ลําดับที่ 25    
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ อบต.บ้านแก้ง ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชนสนับสนุนโครงการพระราชดําริ จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเอกชน (เงินอุดหนุนเอกชนสนับสนุนโครงการ
พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ประจําปี 2563 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้านๆ
ละ 7,000 บาท จํานวน 56,000 บาท
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ลําดับที่ 1
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําปี 2563 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้านๆ
ละ 7,000 บาท จํานวน 56,000 บาท
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ลําดับที่ 2
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําปี 2563 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้านๆละ 6,000
 บาท จํานวน 48,000 บาท 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ลําดับที่ 3
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ17
-รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงาน สาธารณ
สุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    

 
     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,920,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,381,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,381,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,195,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)    
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและ
อัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)   
    
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่ง
และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)   
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)
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งบดําเนินงาน รวม 1,462,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที่
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)   
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)       
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ค่าใช้สอย รวม 744,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 454,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
1)ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
2)ค่าซักฟอก
3)ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
4)ค่าระวางบรรทุก
5)ค่าเช่าทรัพย์สิน 
6)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)
6)ค่าธรรมเนียมต่างๆ
7)ค่าเบี้ยประกันภัย
8)ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
9)ค่าจ้างเหมาบริการ เอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามาดําเนิน
งานนั้น
10)ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ 
11)ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น จ้างงานสํารวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อ
สร้าง งานเทคนิคต่างๆเป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
12)เพื่อใช้จ่ายสําหรับค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
หรือนิติบุคคล 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 
-ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)   

     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)    
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2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล เช่น ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)    
     

3)ค่าสํารวจตรวจสอบและการจัดทําแผนที่แนวเขตการปกครองตําบล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบและการจัดทํา
แผนที่แนวเขตการปกครองตําบล 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ตั้งจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)  

4)ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปา-นํ้าบาดาล ภายในตําบลบ้านแก้ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
ประปา-นํ้าบาดาล ภายในตําบลบ้านแก้ง จํานวน 8 หมู่บ้าน  
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ตั้งจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
3.รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทั้งประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็กตรายาง พระ
บรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฟ้า ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ค้อน นํ้ามัน ไม้ต่างๆ แปรง
ทาสี ตะปู สังกะสี โถส้วมต่างๆ ท่อต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เบรก ครัช พวงมาลัย ไฟหน้า ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครือง ถ่าน  ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด เลนส์ซูม เครื่อง
กรอเทป แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อ
เนื่อง เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัสดุ
ประเภทใด เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน (00241)    
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งบลงทุน รวม 77,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)โต๊ะทํางาน 1 ชุด จํานวน 3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 187 ลําดับที่ 8 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)

2)ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 4,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 187 ลําดับที่ 11 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)

3)เก้าอี้นั่งทํางานพนักพิงกลาง 1 ตัว จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางานพนักพิงกลาง จํานวน 1 ตัว
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 187 ลําดับที่ 9 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
-จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 189 ลําดับที่ 33   
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ อบต.บ้านแก้ง ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,492,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,492,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,492,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประทวน กล้าหาญ ถึงบ้านนาง
เรียน จันทร์โพ หมู่ที่ 1

จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
ประทวน กล้าหาญ ถึงบ้านนางเรียน จันทร์โพ หมู่ที่ 1
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 8  
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าศาลา SML ถึงบ้าน นายวีระ ติณรัตน์ 
หมูที่ 1

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าศาลา SML 
ถึงบ้าน นายวีระ ติณรัตน์ หมู่ที่ 1 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 14
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณแยกหน้าวัดบ้านโง้ง ถึงซอยขนมจีน หมู่
ที่ 2

จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณแยกหน้าวัด
บ้านโง้ง ถึงซอยขนมจีน หมู่ที่ 2 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 39  
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคํามูล บัวทอง หมู่ที่ 5 จํานวน 189,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคํามูล บัว
ทอง หมู่ที่ 5 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 95
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุรินทร์ สมิงแก้ว หมู่ที่ 7 จํานวน 129,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
สุรินทร์ สมิงแก้ว หมู่ที่ 7 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 141  
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนายประยงค์ กลิ่นมณฑา ถึงบ้าน
นายไวพจน์ บุตรพงษ์ หมู่ที่ 8

จํานวน 412,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนาย
ประยงค์ กลิ่นมณฑา ถึงบ้านนายไวพจน์ บุตรพงษ์ หมู่ที่ 8
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 ลําดับที่ 166
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปรีชา รางแดง ผ่าน บ้านนายสํารวย 
ศรีบุญเลี้ยง ถึง ถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 6

จํานวน 451,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ปรีชา รางแดง ผ่าน บ้านนายสํารวย ศรีบุญเลี้ยง ถึง ถนนอดิเรกสาร หมู่
ที่ 6 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 118 
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

โครงการซ่อมแซม คสล.บ้านนายศิลาวศิต แจ่มฟ้า ถึงบ้าน นายสุดใจ ฟัก
อ่อน หมู่ที่ 3

จํานวน 249,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซม คสล.บ้านนายศิลาวศิต แจ่ม
ฟ้า ถึงบ้าน นายสุดใจ ฟักอ่อน หมู่ที่ 3 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 59
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนางโสภี ถึงบ้านนางทองอินทร์ สายบัว 
หมู่ที่ 3

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนางโสภี ถึงบ้าน
นางทองอินทร์ สายบัว หมู่ที่ 3 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 58
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
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โครงการลงลูกรัง บริเวณลานเอนกประสงค์วัดสูงยาง หมู่ที่ 4 จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการลงลูกรัง บริเวณลานเอนกประสงค์วัดสูง
ยาง หมู่ที่ 4 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 82
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 422,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 372,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 372,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ 3 วัย สานสัมพันธ์ครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 3 วัย สานสัมพันธ์ครอบครัว
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 2
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)  

โครงการส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด

จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 ลําดับที่ 3  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
เแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)  
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน ตําบลบ้านแก้ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
เด็ก เยาวชน ตําบลบ้านแก้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 10
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)  

โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 7
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)  

โครงการสานสัมพันธ์ สานสายใย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์ สานสายใย ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 5
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)  

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการบริหารจัดการและการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการและการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164 ลําดับที่ 9
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลบ้านแก้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดตําบลบ้านแก้ง ประจําปี 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรม
ตัดสิน ฯลฯ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)    

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล ไม้แบตมิ
นตัน ตาข่าย ลูกแชร์บอล ฯลฯ  
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว  ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของอบต.บ้าน
แก้ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังต่อไปนี้
1)รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
2)รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ฯลฯ   
-ตั้งจ่ายงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสรงนํ้าพระและรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุตําบลบ้านแก้ง ประจําปี 2563 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสรงนํ้าพระและรด
นํ้าดําหัวผู้สูงอายุตําบลบ้านแก้ง ประจําปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดสถานที่  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ     
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 149 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)   

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจําปี 2562 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลําดับที่ 2 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2563 จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการหล่อเทียน
พรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2563 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ฯลฯ     
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 149 ลําดับที่ 3
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)   
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 77,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคืนคลองสวยทั่วไป สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจําปี 2563 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไป สุขใจเที่ยวท้อง
ถิ่น ประจําปี 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 13
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

โครงการจัดการบริหารนํ้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนํ้าใต้
ดิน) ประจําปี 2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดการบริหารนํ้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารนํ้าใต้ดิน) ประจําปี 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.6/ว2969 เรื่อง การดําเนิน
โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการนํ้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง (ธนาคารนํ้าใต้ดิน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 10
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

โครงการท้องถิ่นไทย "รักษ์นํ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจําปี 2563 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการท้องถิ่นไทย "รักษ์นํ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่น
ดิน ประจําปี 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 3
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําปี 2563 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ ประจําปี 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 1
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
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โครงการปลูกต้นไม้ประจําปีของชาติ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ประจําปีของชาติ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลําดับที่ 6
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 6
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ จอบหมุน จอบ
พรวน เป็นต้น  
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)    

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 832,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 737,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 172,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เกี่ยวเนื่องกับการผลิตนํ้าประปา ฯลฯ

-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้าเพื่อนํามาผลิดนํ้าประปา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้าเพื่อนํามาผลิดนํ้าประปา ฯลฯ   
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332) 
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง
เช่น หม้อ กระทะ กรอบรูป แก้วนํ้า แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ค้อน นํ้ามัน ไม้ต่างๆ แปรง
ทาสี ตะปู สังกะสี โถส้วมต่างๆ ท่อต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครือง ถ่าน  ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332) )   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน เช่น ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เป็นต้น และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคมีภัณฑ์ ถุง
มือ  ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332) 

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัสดุ
ประเภทใด เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตนํ้าประปา ปรากฏในแผนงาน
พาณิชย์ 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332) 

งบลงทุน รวม 94,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

1)ท่อสูบพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ท่อสูบพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ราคา 85,000 บาท 
-จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 191 ลําดับที่ 52
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1)เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 9,500 บาท 
-จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 190 ลําดับที่ 35 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00300) งานกิจการประปา (00332)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,735,000 บาท

งบกลาง รวม 6,735,000 บาท
งบกลาง รวม 6,735,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตนใน อัตราฝ่ายละ ร้อยละ 5 จํานวน 105,000 บาท
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,776,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้
สูงอายุตําบลบ้านแก้ง จํานวน 4,776,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว     
   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แก่ผู้พิการและทุพพลภาพในตําบลบ้านแก้ง จํานวน 1,440,000 บาท 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน
ตําบลบ้านแก้ง จํานวน 12,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว     
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สํารองจ่าย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
-ตั้งจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อใช้เป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน) จํานวน 4,000 บาท
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ
.2543
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ดังนี้
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านแก้ง จํานวน 100,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.อบต.บ้าน
แก้ง)  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลัก
ประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง
สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2557
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 243,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) จํานวน 243,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว     

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 5,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558
-ตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับไว้แล้ว
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