
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                   
                                                                                 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565              

(ระบบ e-laas)     
                                                                                                 

ของ    
 
                                 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า   
อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
              

 



ปี 2563 ปี 2564

108,658.43 6,600.00 -54.55 %

7,029.56 10,000.00 -50.00 %

153,034.66 400,000.00 -25.00 %

161,052.31 210,000.00 -23.81 %

429,774.96 626,600.00

4,578.40 7,600.00 -39.47 %

534,620.00 531,000.00 0.75 %

200.00 1,000.00 -70.00 %

713.25 24,000.00 -96.25 %

1,160.00 0.00 100.00 %

7,400.00 0.00 100.00 %

8,430.40 0.00 0.00 %

21,900.00 12,000.00 83.33 %

1,500.00 1,000.00 50.00 %

100.00 200.00 0.00 %

0.00 10,000.00 -100.00 %     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 0.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 1,500.00 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 140.00 200.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ 20,450.00 22,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,900.00 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง 8,800.00 7,500.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย 200.00 300.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 23,563.50 900.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 7,529.00 4,600.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 530,270.00 535,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,270,868.34 468,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 300,000.00

     ภาษีป้าย 210,542.00 160,000.00

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 975,031.68 3,000.00

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 85,294.66 5,000.00

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร

 

รายรับจริง ประมาณการ

วันท่ีพิมพ์ : 22/4/2565  12:10:06

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
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580,602.05 586,800.00

521,005.22 400,000.00 27.50 %

521,005.22 400,000.00

464,500.00 0.00 0.00 %

0.00 450,000.00 2.22 %

521,272.71 10,000.00 3,100.00 %

985,772.71 460,000.00

0.00 0.00 0.00 %

2,180.00 3,000.00 -16.67 %

2,180.00 3,000.00

856,734.19 750,000.00 12.00 %

11,280,419.13 12,100,000.00 -6.78 %

6,767,131.65 6,800,000.00 -0.74 %

397,225.44 241,000.00 64.73 %

12,219,511.60 14,000,000.00 -12.86 %

2,000.00 4,000.00 -50.00 %

169,496.98 170,000.00 -0.59 %

152,687.90 140,000.00 8.57 %

232,535.00 950,000.00 -75.79 %

32,077,741.89 35,155,000.00รวมหมวดภาษีจัดสรร 35,553,327.75 32,020,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 143,362.39 152,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 1,111,682.00 230,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 4,002.00 2,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 170,668.70 169,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 241,588.97 397,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 14,056,909.54 12,200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 12,141,927.65 11,280,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 6,864,831.21 6,750,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีรถยนต์ 818,355.29 840,000.00

     รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 0.00 2,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 6,000.00 2,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 6,000.00 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 9,750.00 320,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 905,750.00 780,000.00

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 896,000.00 0.00

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 460,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 440,868.45 510,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบ้ีย 440,868.45 510,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 594,352.50 573,200.00
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49,014,205.56 45,000,000.00 8.89 %

49,014,205.56 45,000,000.00

83,611,282.39 82,231,400.00รวมทุกหมวด 84,113,157.42 83,353,700.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 45,341,990.38 49,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 45,341,990.38 49,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุน



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำร 1,500

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 7,500

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 22,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 1,200

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำย 300

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 900

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 535,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 573,200

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 4,600

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 300,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีป้ำย 160,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 5,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 468,000

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 3,000

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 83,353,700   บาท  แยกเป็น

วันท่ีพิมพ์ : 22/4/2565  12:12:10 หน้ำ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ

อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำภำคหลวงแร่ 169,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 152,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 2,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 397,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีสรรพสำมิต 12,200,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 6,750,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีรถยนต์ 840,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 11,280,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 32,020,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทุน 2,500

รำยได้จำกทุนอ่ืน ๆ 2,500

ค่ำเขียนแบบแปลน 460,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 320,000

ดอกเบ้ีย 510,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 780,000

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 200

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 510,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุน 49,000,000

เงินอุดหนุนท่ัวไป 49,000,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย 230,000

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ



ปี 2563 ปี 2564

199,188 200,000 75 %

8,845 20,000 150 %

0 50,000 -100 %

12,685,300 13,682,400 5.23 %

3,425,600 3,559,600 3.23 %

82,000 96,000 0 %

2,459,762 3,700,000 -72.97 %

0 0 100 %

0 1,360,628 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

- เพ่ือจ่ายสมทบให้แก่กองทุนออมเงิน 90,000 0

เงินบ าเหน็จบ านาญ(ประโยชน์เก้ือกูล) 0 180,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0

- เพ่ือจ่ายตามข้อตกลง(กับค่าเช่าท่ีดินกับ 218,581 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 0 687,074

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000 96,000

เงินส ารองจ่าย 2,752,146 1,000,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,124,000 14,397,600

เบ้ียยังชีพความพิการ 3,260,000 3,674,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,321 50,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 206,834 350,000

งบกลาง

งบกลาง

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

วันท่ีพิมพ์ : 22/4/2565  12:14

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี
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1,017,330 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 244,628 -100 %

0 150,000 -100 %

19,878,025 23,063,256

19,878,025 23,063,256

19,878,025 23,063,256

19,878,025 23,063,256

514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

2,490,561 2,491,200 10.4 %

3,175,281 3,175,920

2,841,760 3,172,840 14.34 %

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 2,617,380 3,627,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก 2,543,690 2,750,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,228,410 3,435,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา 86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 514,080

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

รวมงบกลาง 19,223,168 21,301,689

รวมแผนงานงบกลาง 19,223,168 21,301,689

รวมงบกลาง 19,223,168 21,301,689

รวมงบกลาง 19,223,168 21,301,689

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ 0 0

เพ่ือจ่ายให้แก่ส านักงานราชพัสดุจังหวัด 0 450,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน 284,784 0

-เพ่ือจ่ายสมทบให้แก่กองทุน( สปสช.) 200,502 0

เพ่ือจ่ายสมทบให้แก่กองทุนออมเงิน 0 50,000

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0

เพ่ือจ่ายสมทบให้แก่กองทุน( สปสช.) 0 366,615
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0 21,300 0 %

210,000 246,000 -14.63 %

948,920 1,072,856 6.14 %

61,620 72,000 0 %

4,062,300 4,584,996

7,237,581 7,760,916

353,500 1,026,000 -38.6 %

103,500 200,000 25 %

0 0 100 %

20,200 55,000 -100 %

477,200 1,281,000

0 0 0 %

2,286,594.23 2,549,000 -100 %

0 0 100 %

25,575 50,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านลดอุบัติเหตุ 29,645 0

- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม 17,660 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

- ค่าใช้จ่ายของศูนย์สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 393,062.16 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบริการ 0 2,787,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 103,490 50,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,458,875 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบริการ 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,700 0

รวมค่าตอบแทน 451,900 935,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 0 55,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 360,200 630,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 250,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,700,800 5,069,772

รวมงบบุคลากร 6,929,210 8,504,892

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 829,680 1,138,752

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 43,740 72,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 21,000 21,300

เงินประจ าต าแหน่ง 189,000 210,000
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145,800 250,000 -100 %

0 0 100 %

15,110 30,000 -100 %

0 0 100 %

75,328 40,000 -100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

366,909.73 285,000 -75.44 %

2,915,316.96 3,234,000

280,200 114,000 -73.68 %

183,976 47,500 -15.79 %

6,540 172,000 -12.79 %

884,272 1,040,000 -8.65 %

0 0 100 %

0 0 100 %

68,750 48,000 14.58 %

0 0 100 %

0 0 0 %

1,423,738 1,421,500

วัสดุอ่ืน 20,000 0

รวมค่าวัสดุ 846,437.85 1,355,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,200 55,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 50,000

วัสดุการเกษตร 0 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 150,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 748,558.85 950,000

วัสดุส านักงาน 48,679 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 40,000

รวมค่าใช้สอย 2,189,537.52 3,672,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 55,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 123,189.36 70,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 0 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของท้องถ่ิน 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของท้องถ่ิน 0 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 63,616 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในช่วงวันหยุด 0 0

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในช่วงวันหยุด 0 60,000

ค่าใช้จ่ายของศูนย์สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 0 0

ค่าใช้จ่ายของศูนย์สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 0 300,000
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1,257,035.47 1,214,000 5.44 %

27,872.97 60,000 -16.67 %

1,284,908.44 1,274,000

6,101,163.4 7,210,500

0 0 0 %

0 105,000 -100 %

0 75,650 -100 %

0 0 100 %

2,392,000 0 0 %

17,790 0 0 %

118,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

30,900 0 0 %

ติดต้ังเคร่ืองสมาร์ทการ์ด (อุปกรณ์อ่านบัตร 2,800 0

ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับงาน 32,400 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ประเภทครุภัณฑ์ถังรองรับขยะ 52,500 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันป้องกัน 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ (LED TV) แบบ 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 0 0

ประเภทจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 0 0

ประเภทจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 0 250,000

- ประเภทรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 197,016.6 0

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 4,468,236.66 7,292,000

งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์ 37,374.57 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 980,361.29 1,330,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 942,986.72 1,280,000
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2,558,690 180,650

2,558,690 180,650

15,897,434.4 15,152,066

0 0 0 %

18,000 0 0 %

0 20,000 -100 %

18,000 20,000

18,000 20,000

18,000 20,000

1,949,700 1,858,560 29.25 %

0 0 100 %

42,000 42,000 0 %

153,960 225,236 113.69 %

5,460 21,300 25.63 %

2,151,120 2,147,096

2,151,120 2,147,096รวมงบบุคลากร 2,040,480 2,965,008

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,460 26,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,040,480 2,965,008

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 147,960 481,308

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,839,060 2,402,160

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 0 12,780

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 18,000 0

งานบริหารงานคลัง

รวมค่าใช้สอย 18,000 0

รวมงบด าเนินงาน 18,000 0

โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย 0 0

งานประเมินคุณภาพการให้บริการของ 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล 18,000 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไป 11,682,163.26 16,046,892

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมค่าครุภัณฑ์ 284,716.6 250,000

รวมงบลงทุน 284,716.6 250,000
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0 350,000 -15.71 %

0 20,000 0 %

163,200 200,000 25 %

0 0 100 %

19,700 65,000 -100 %

182,900 635,000

117,000 763,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

7,388 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 51,400 -100 %

124,388 814,400

50,000 101,000 -50.5 %

26,000 45,000 0 %

93,080 123,000 -51.22 %

วัสดุงานบ้านงานครัว 59,000 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,700 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 66,274 50,000

รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี 0 0

รวมค่าใช้สอย 309,789 838,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแผนทีทะเบียนภาษี 208,045 0

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแผนท่ีภาษี 0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการจัดเก็บ 0 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,844 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 86,900 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 788,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 0

รวมค่าตอบแทน 129,000 645,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 0 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,000

ค่าเช่าบ้าน 119,400 250,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 0 295,000
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39,495 50,000 -50 %

208,575 319,000

515,863 1,768,400

0 86,800 -100 %

195,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 174,000 -100 %

0 40,000 -100 %

0 60,000 -100 %

10,000 0 0 %

0 22,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

205,000 382,800

205,000 382,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 331,500 46,800

รวมงบลงทุน 331,500 46,800

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 4,500 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด 0 12,600

ครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 0 0

ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือพัดลมไอน้ า 92,000 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว- 120,000 0

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 55,000 0

จัดซ้ือเก้าอ้ีเหล็ก 4 ขา 60,000 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 34,200

ครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0

ครุภัณฑ์โต๊ะ,เก้าอ้ี เพ่ือใช้ในงานรัฐพิธีงาน 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 628,483 1,663,000

งบลงทุน

วัสดุอ่ืน 22,720 25,000

รวมค่าวัสดุ 189,694 180,000
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2,871,983 4,298,296

18,787,417.4 19,470,362

34,440 255,000 -80.39 %

34,440 255,000

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 20,000 0 %

0 20,000

34,440 275,000

0 0 0 %

0 0

0 0รวมงบลงทุน 25,000 0

งบเงินอุดหนุน

จัดซ้ือป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจแบบโปร่ง 25,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,000 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อ่ืน

รวมงบด าเนินงาน 0 160,000

งบลงทุน

วัสดุอ่ืน 0 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 30,000

ประเภทรายจ่ายการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 0 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 0 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 3,000,463 4,674,808

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,700,626.26 20,721,700
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60,000 0 0 %

60,000 0

60,000 0

94,440 275,000

0 0 0 %

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

94,440 275,000

478,841 575,976 40.05 %

42,000 42,000 0 %

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 339,540 806,640

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 35,280 50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,280 210,000

รวมค่าใช้สอย 0 50,000

รวมงบด าเนินงาน 35,280 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ประเภทเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติและการ 0 50,000

รวมค่าตอบแทน 35,280 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,280 0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 25,000 160,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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520,841 617,976

520,841 617,976

0 156,372 -42.44 %

45,000 50,000 20 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

45,000 216,372

0 0 0 %

40,400 60,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

8,816 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

17,040 0 0 %

0 75,000 -100 %

ประเภทรายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 0 0

ประเภทรายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 0 0

โครงการอบรม  กิจกรรมคุณภาพ จริยธรรม 0 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานครู และ 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 35,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ 0 100,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,200 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 276,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 18,300 0

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 160,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 0 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 0 90,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 60,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 381,540 848,640

รวมงบบุคลากร 381,540 848,640
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66,256 135,000

15,467 30,000 0 %

7,780 45,000 0 %

0 10,000 0 %

23,247 85,000

134,503 436,372

0 12,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 22,000 -100 %

0 44,000

0 44,000

655,344 1,098,348

3,869,931 5,421,864 9.34 %

67,200 67,200 0 %

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 3,687,740 5,928,516

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 67,200 67,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 471,969 1,715,640

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,000

รวมงบลงทุน 0 11,000

ครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 90,429 856,000

งบลงทุน

วัสดุอ่ืน 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 34,929 85,000

วัสดุส านักงาน 14,999 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,930 45,000

รวมค่าใช้สอย 19,500 611,000

ค่าวัสดุ
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193,200 348,600 3.61 %

1,832,760 1,918,800 2.24 %

110,940 182,400 -90.13 %

6,074,031 7,938,864

6,074,031 7,938,864

0 618,000 7.12 %

0 48,000 25 %

0 0 100 %

0 666,000

0 0 0 %

1,089,450 0 0 %

0 1,484,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ 50,000 0

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน 21,000 0

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 20,000 0

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,978 0

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 1,484,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 618,700 0

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบริการ 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 732,000

ค่าเช่าบ้าน 0 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 0 662,000

รวมงบบุคลากร 5,681,486 8,336,604

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 108,280 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,681,486 8,336,604

เงินวิทยฐานะ 186,200 361,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,632,066 1,961,688
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

65,620 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็ก 0 73,100

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหรือการส่งเสริมสุขภาพ 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้การ 0 50,000

-ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 35,690 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัด 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูโรงเรียนท่ีสังกัด 0 30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 0 90,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 0 289,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0

กิจกรรม/โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 0 121,000

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ของเด็ก 0 100,660

- ค่าใช้จ่ายในระบบ Wi-Fi  โรงเรียน 7,200 0

- ค่าใช้จ่ายในระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,600 0

- ค่าใช้จ่ายในโครงการรายหัวเพ่ิมเติม 23,500 0

- ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 400,950 0

- ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมพัฒนา 101,241 0

- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอน 280,500 0

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 50,000 0

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัด 12,500 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 987,170 -100 %

20,000 0 0 %

100,000 0 0 %

50,000 0 0 %

21,000 0 0 %

13,640 0 0 %

50,000 0 0 %

13,000 0 0 %

31,820 0 0 %

105,075 0 0 %

280,500 0 0 %

415,700 0 0 %

7,200 0 0 %

9,600 0 0 %

0 0 100 %

2,272,605 2,471,170

0 0 100 %

69,948 20,000 26,576 %

วัสดุส านักงาน 0 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,335,199

รวมค่าใช้สอย 1,742,859 3,322,860

ค่าวัสดุ

ประเภทค่าใช้จ่ายในระบบอินเตอร์เน็ต 0 0

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในระบบ Wi-Fi ใน 0 7,200

ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในระบบ Wi-Fi  โรงเรียน 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมพัฒนา 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียน 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 0 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด 0 0

โครงการกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 0 50,000

ประเภทค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 0 0

ค่าใช้จ่ายในระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา 0 9,600

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมระบบการเรียนรู้ 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 0 398,300
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3,224,827.24 3,672,706 -100 %

1,764,580 1,701,600 -100 %

0 50,000 -100 %

97,680 122,500 1.98 %

0 30,000 0 %

208,739 264,200 6.4 %

5,365,774.24 5,861,006

80,466.03 200,000 0 %

10,486 72,000 0 %

90,952.03 272,000

7,729,331.27 9,270,176

0 0 100 %

0 0

0 0 0 %

0 0 100 %

124,000 420,000 -100 %

124,000 420,000

124,000 420,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 161,000 150,000

รวมงบลงทุน 161,000 637,800

ประเภทค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 0 150,000

ประเภทค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 0 0

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

- ประเภทซ่อมแซมอาคาร 161,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 487,800

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน 0 487,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 91,930.34 272,000

รวมงบด าเนินงาน 7,364,937.14 10,113,095

ค่าไฟฟ้า 85,724.34 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,206 72,000

รวมค่าวัสดุ 5,530,147.8 5,786,235

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 30,000

วัสดุการศึกษา 209,236 281,116

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 106,570 124,920

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,604,941.8 0

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,609,400 0
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0 5,296,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

5,270,160 0 0 %

5,270,160 5,296,000

5,270,160 5,296,000

19,197,522.27 22,925,040

19,852,866.27 24,023,388

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000

0 20,000 -100 %

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน 0 0

รวมค่าใช้สอย 0 20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 0 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 150,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 0 150,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศึกษา 19,059,512.14 26,267,139

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 5,380,120 5,464,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,587,543.14 24,551,499

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก 0 0

รวมเงินอุดหนุน 5,380,120 5,464,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 5,464,000

-  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 5,380,120 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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0 20,000

0 40,000

0 40,000

0 0 0 %

0 0 100 %

15,996 200,000 -100 %

0 310,000 -100 %

0 170,000 -100 %

15,996 680,000

0 30,000 -100 %

157,170 480,000 -47.92 %

0 15,000 -100 %

157,170 525,000

173,166 1,205,000

0 11,000 -100 %

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 150,810 250,000

รวมงบด าเนินงาน 167,640 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,810 250,000

วัสดุอ่ืน 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0

โครงการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโรค 0 0

รวมค่าใช้สอย 16,830 250,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผู้ 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 250,000

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 16,830 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 0 170,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมค่าวัสดุ 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 170,000
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0 11,000

0 11,000

0 300,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

300,000 0 0 %

300,000 300,000

300,000 300,000

473,166 1,516,000

473,166 1,556,000

0 0 100 %

0 0

0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบด าเนินงาน 0 100,000

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 0 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสุข 467,640 970,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 467,640 800,000

อุดหนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตาม 0 0

รวมเงินอุดหนุน 300,000 300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 300,000

- อุดหนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตาม 300,000 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0
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0 140,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

45,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

45,000 140,000

45,000 140,000

45,000 140,000

45,000 140,000

439,020 503,640 23.37 %

0 21,300 -0.56 %

42,000 42,000 0 %

0 207,240 3.53 %

1,276,063 1,603,248 -4.12 %

71,193 86,688 -18.11 %

1,828,276 2,464,116

1,828,276 2,464,116

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,825,320 2,507,316

รวมงบบุคลากร 1,825,320 2,507,316

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,269,960 1,537,224

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 93,960 70,992

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 0 214,560

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 419,400 621,360

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 0 21,180

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 45,000 235,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 45,000 235,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 135,000

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 135,000

อุดหนุนโครงการอ่ืนๆท่ีด าเนินงานเก่ียวเน่ือง 0 30,000

อุดหนุนในการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ 0 45,000

อุดหนุนโครงการการด าเนินงานตามภารกิจ 0 35,000

อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ 0 25,000

-  อุดหนุนโครงการการด าเนินงานตาม 5,000 0

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

-  อุดหนุนการด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ 40,000 0
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11,250 634,350 -44.83 %

64,500 110,000 -31.82 %

0 0 100 %

25,000 30,000 -100 %

100,750 774,350

0 0 0 %

0 906,000 -100 %

598,840 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

2,116 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 30,000 -100 %

600,956 951,000

40,000 40,000 -25 %

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 31,888 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0

รวมค่าใช้สอย 131,586 1,020,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 0 0

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 0 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังชุมชน, ค่าใช้จ่ายใน 0 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 0 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมหรือ 6,324 0

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบริการ 0 950,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 125,262 0

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบริการ 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 0

รวมค่าตอบแทน 179,050 475,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 0 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 112,050 350,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 75,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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5,240 30,000 -16.67 %

21,583 35,000 -100 %

49,600 75,000 -33.33 %

0 0 100 %

116,423 180,000

818,129 1,905,350

0 4,600 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 149,500 -100 %

0 55,000 -100 %

30,900 0 0 %

0 61,000 -100 %

0 45,000 -100 %

30,900 315,100

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ประเภทครุภัณฑ์ ดูแลบ ารุงรักษายานยนต์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,800 55,000

ครุภัณฑ์เคร่ืองคอร่ิงเจาะคอนกรีต 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 55,000

ประเภทครุภัณฑ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ครุภัณฑ์ป้าย, แผนท่ี, และโครงสร้างด้าน 40,800 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ประเภทครุภัณฑ์เล่ือยยนต์ 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 110,087 125,000

รวมงบด าเนินงาน 420,723 1,620,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,680 50,000

วัสดุอ่ืน 0 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 25,000

วัสดุการเกษตร 28,519 0
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0 150,000 -100 %

499,500 0 0 %

0 180,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 96,000 -100 %

0 73,000 -100 %

0 69,000 -100 %

499,500 0 0 %

0 0 100 %

999,000 568,000

1,029,900 883,100

3,676,305 5,252,566

191,103.07 450,000 -33.33 %

191,103.07 450,000

191,103.07 450,000รวมงบด าเนินงาน 111,108.27 300,000

งบลงทุน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 111,108.27 300,000

รวมค่าวัสดุ 111,108.27 300,000

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,286,843 7,398,172

งานไฟฟ้าและประปา

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,215,856

รวมงบลงทุน 40,800 3,270,856

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่ารายจ่ายก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 0 150,000

โครงการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง (ศาลา 0 0

ประเภทโครงการต่อเติมห้องเก็บของอาคาร 0 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก 0 0

โครงการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง (แท้งค์ 0 0

โครงการก่อสร้างป้อมรักษาความปลอดภัย 0 94,000

โครงการก่อสร้างร้ัวแนวเขตขององค์การ 0 1,373,856

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารบรรเทาสา 0 1,598,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม บริเวณ 0 0

ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างงานอาคาร 0 0

ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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180,000 0 0 %

180,000 0

180,000 0

371,103.07 450,000

4,047,408.07 5,702,566

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 134,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมและ 0 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ 0 30,000

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 0 0

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรักษาความการ 0 450,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมด้านอ่ืนๆท่ี 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดูแลคุ้มครองและบ ารุงรักษา 0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการการ 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิม 0 50,000

- ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความรู้และการ 33,174.5 0

ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนสร้างเครือข่าย 0 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม 54,745 0

- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 250,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,397,951.27 7,698,172

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 111,108.27 300,000

โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าริม 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

24,220 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

21,345 0 0 %

45,565 134,000

45,565 134,000

0 0 0 %

0 120,000 -100 %

50,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

50,000 120,000

อุดหนุนตามนโยบายการด าเนินงานการ 0 60,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 110,000

อุดหนุนโครงการกองทุนแม่ ประจ าปี 0 30,000

อุดหนุนโครงการอ่ืนๆของท่ีท าการปกครอง 0 20,000

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร 0 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่ 25,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 337,919.5 1,175,000

รวมงบด าเนินงาน 337,919.5 1,175,000

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างการเรียนรู้ 0 50,000

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความรู้ 0 0

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้าง 0 20,000

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพ 0 150,000

เพ่ือใช้จ่ายในด้านการด าเนินงานการส่งเสริม 0 50,000

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ 0 0

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการฝึกอบรม 0 50,000

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก, 0 30,000

เพ่ือใช้จ่ายในการป้องกัน/สร้างภูมิคุ้มกันให้ 0 50,000

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 0 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ 0 35,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ-กิจกรรมของ 0 30,000
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50,000 120,000

95,565 254,000

95,565 254,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

202,421 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

18,050 0 0 %

0 34,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

เพ่ือเป็นค่าจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการเฉลิม 0 20,000

เพ่ือเป็นค่าจัดกิจกรรมหรือ นิทรรศการเฉลิม 0 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 280,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสาน 0 50,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการ 0 25,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงาน หรือกิจกรรมแด่องค์ 0 150,000

ประเภทรายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 0 0

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการ 0 20,000

โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ 183,002 0

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา 0 0

 ประเภทรายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 0 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา 36,000 0

- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 31,438.25 0

- โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ 1,000 0

-  โครงการจัดงานวัน 12 สิงหามหาราชินี 8,280 0

-  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 63,955 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 362,919.5 1,285,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 110,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 362,919.5 1,285,000
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220,471 34,000

220,471 34,000

0 40,000 -100 %

0 0 100 %

0 40,000

0 40,000

220,471 74,000

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 228,210 195,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมค่าใช้สอย 228,210 195,000

รวมงบด าเนินงาน 228,210 195,000

ค่าจัดซ้ือวัสดุของรางวัล หรือเงินรางวัล ใช้ใน 0 80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 0 65,000

- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 228,210 0

ค่ากิจกรรม/โครงการด้านนันทนาการ หรือ 0 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และ 323,675.25 605,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 323,675.25 565,000

รวมงบด าเนินงาน 323,675.25 565,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

172,902 48,000 -100 %

172,902 48,000

172,902 48,000

172,902 48,000

393,373 122,000

0 0 100 %

0 0

249,600 0 0 %

249,600 0

วัสดุก่อสร้าง 198,000 0

รวมค่าวัสดุ 198,000 0

รวมค่าใช้สอย 0 200,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรัง, 0 200,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 313,828 670,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 865,713.25 1,470,000

รวมค่าใช้สอย 313,828 670,000

รวมงบด าเนินงาน 313,828 670,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม 49,398 0

ประเภทรายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 0 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันกตัญญู 84,470 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง 170,100 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันกตัญญู 0 350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 9,860 0

ค่าจัดกิจกรรม/โครงการเก่ียวเน่ืองกับ 0 250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ 0 35,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

การจัดกิจกรรม/โครงการเน่ืองในวันส าคัญ 0 35,000
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249,600 0

0 0 0 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 124,000 -100 %

0 266,000 -100 %

0 234,000 -100 %

0 376,000 -100 %

0 148,000 -100 %

0 137,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 499,000

โครงการปรับปรุงผิวถนนและลานคอนกรีต 0 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 207,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 290,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวมงบด าเนินงาน 198,000 200,000

งบลงทุน
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0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 216,000 -100 %

489,500 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

489,500 4,501,000

489,500 4,501,000

739,100 4,501,000

739,100 4,501,000รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,557,100 2,696,000

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 6,359,100 2,496,000

รวมงานก่อสร้าง 6,557,100 2,696,000

-ประเภทโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 439,500 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6,338,100 2,496,000

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  499,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,900 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกล่ียเรียบ ณ 0 0

-ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 449,800 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0
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493,900 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

485,900 0 0 %

485,900 0 0 %

0 293,828 -100 %

479,000 0 0 %

493,900 0 0 %

494,000 0 0 %

494,000 0 0 %

493,000 0 0 %

0 100,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 155,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

-ประเภทโครงการขุดลอกล าห้วยธรรมชาติ  499,800 0

-ประเภทโครงการขุดลอกล าห้วยธรรมชาติ  499,800 0

โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ าเพ่ือ 0 0

โครงการสระน้ าเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีดิน 0 0

โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ าเพ่ือ 0 0

โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ าเพ่ือ 0 0

โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ าเพ่ือ 0 0

โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ าเพ่ือ 0 0

โครงการขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 0 0

โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ าเพ่ือ 0 0

โครงการขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 0 0

โครงการขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 0 0

โครงการขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  0 0

โครงการขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  0 0

โครงการขุดลอกล าห้วยธรรมชาติเพ่ือเก็บน้ า 0 0

โครงการขุดลอกล าห้วยธรรมชาติและวางท่อ 0 0

โครงการขุดลอกล าห้วยธรรมชาติ หมู่ท่ี 7 0 0

โครงการขุดลอกล าห้วยธรรมชาติเพ่ือเก็บน้ า 0 0

- โครงการขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  0 0

โครงการขุดลอกล าห้วยธรรมชาติ หมู่ท่ี 14 0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

3,919,600 2,448,828

3,919,600 2,448,828

3,919,600 2,448,828

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

3,919,600 2,448,828

250,000 0 0 %

0 490,000 -100 %

0 185,000 -100 %

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 0 0

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ชุมชนนาโป่ง 0 0

โครงการเจาะบ่อบาดาล ณ หมู่ท่ี 1 บ้าน 0 0

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานกิจการประปา

งบลงทุน

รวมแผนงานการเกษตร 2,479,200 499,000

แผนงานการพาณิชย์

รวมงบลงทุน 0 499,000

รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 499,000

โครงการขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 0 499,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 499,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบลงทุน

รวมงบลงทุน 2,479,200 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,479,200 0

-ประเภทโครงการขุดสระกักเก็บน้ า  489,900 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,479,200 0

-ประเภทโครงการขุดลอกล าห้วยธรรมชาติ  499,800 0

ประเภทโครงการขุดสระกักเก็บน้ า  489,900 0
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250,000 675,000

250,000 675,000

250,000 675,000

250,000 675,000

68,575,960.74 82,231,400รวมทุกแผนงาน 66,219,110.42 83,353,700

รวมงานกิจการประปา 0 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 0 0



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 16,046,892 บาท

เพ่ือจ่ำยให้แก่ส ำนักงำนรำชพัสดุจังหวัดกำญจนบุรีเป็นค่ำเช่ำท่ีดิน 450,000 บำท
  ?เพ่ือจ่ำยให้แก่ส ำนักงำนรำชพัสดุจังหวัดกำญจนบุรีเป็นค่ำเช่ำ

เพ่ือจ่ำยสมทบให้แก่กองทุนออมเงินสวัสดิกำรชุมชนต ำบลบ้ำนเก่ำ 50,000 บำท
     ? เพ่ือจ่ำยสมทบให้แก่กองทุนออมเงินสวัสดิกำรชุมชนต ำบลบ้ำน

เพ่ือจ่ำยสมทบให้แก่กองทุน( สปสช.) 366,615 บำท
     ? เพ่ือจ่ำยสมทบให้แก่กองทุน( สปสช.) เป็นเงินท่ีองค์กำร

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 687,074 บำท
? เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ(ประโยชน์เก้ือกูล)พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 180,000 บำท
   -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จ,บ ำนำญ หรือประโยชน์เก้ือกูลให้แก่

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินส ำรองจ่ำย 1,000,000 บำท
       -เพ่ือจ่ำยเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือกำรใช้งบบรรเทำควำม

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000 บำท
?  เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ เป็นเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์

?   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือผู้พิกำร  เป็นเบ้ียยังชีพผู้พิกำรท่ีทำง
เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 3,674,400 บำท

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 14,397,600 บำท
? เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอำยุ   เป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุท่ีทำง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเงินเข้ำสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยจ่ำยให้แก่ส ำนักงำน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 350,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำประกันสังคม ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ

งบกลาง 21,301,689 บาท

งบกลาง 21,301,689 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 83,353,700 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 21,301,689 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ

อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี   จังหวัดกำญจนบุรี
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 55,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 250,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก่  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ“โบนัส”ประจ ำปี ตำมท่ี

ค่าตอบแทน 935,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 630,000 บำท

งบด าเนินงาน 7,292,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 72,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนตำม

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,138,752 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 210,000 บำท
เงินประจ ำต ำแหน่ง                      รวม  126,000  บำท  

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 21,300 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่ นิติกรปฏิบัติกำร 

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 
 5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เร่ือง 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,069,772 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 3,627,720 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนสภำฯ จ ำนวน 1 อัตรำ 

 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่เลขำนุกำรนำยก อบต. บ้ำนเก่ำ 
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 2,750,400 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยก อบต. บ้ำนเก่ำ จ ำนวน 
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่นำยก อบต. บ้ำนเก่ำ 
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นำยก อบต. บ้ำนเก่ำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บำท

งบบุคลากร 8,504,892 บาท
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จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 บำท
-เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์เก็ต, 

วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท
- เพ่ือท ำกำรจัดซ้ือวัสดุทำงกำรเกษตร  ต้องใช้ในกำรดูแลสถำนท่ี 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 บำท
-เพ่ือจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือวัสดุทำงกำรแพทย์  ท่ีอำจจะมี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 950,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง, น้ ำมันหล่อล่ืน, น้ ำมันเบรก, 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 150,000 บำท
-เพ่ือจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ต้องกำรใช้งำนของ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท
- เพ่ือจัดซ้ือวัสดุถังใส่ขยะมูลฝอยเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีจ ำนวนเพียงพอ

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส่ิงของเคร่ืองใช้ภำยในส ำนักงำนท่ี

 -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าวัสดุ 1,355,000 บาท

 -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 70,000 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดกำรฝึกอบรมเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถใน
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลำกรในองค์กร 55,000 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังของท้องถ่ิน  โดยเป็นกำร
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร 100,000 บำท

 -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือเดินทำงไป
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังของท้องถ่ิน 200,000 บำท

 -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยของศูนย์สูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำท่ีถ่ำยโอน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลำยวัน 60,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยของศูนย์สูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ 300,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 50,000 บำท
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองผู้มำตรวจรำชกำร,รวมถึงดูแลข้ำรำชกำร

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ของผู้บริหำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงกำรบริกำร 2,787,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ ผู้บริหำร,ข้ำรำชกำร
ค่าใช้สอย 3,672,000 บาท
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 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลใน

 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนพิเศษในช่วง
ค่ำเช่ำบ้ำน 250,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 295,000 บำท
 -เพ่ือเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน 1,663,000 บาท

ค่าตอบแทน 645,000 บาท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 26,760 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 481,308 บำท
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่นักบริหำรงำนคลัง (ระดับ

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 12,780 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่เจ้ำพนักงำนกำรเงิน

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง(นักบริหำรงำนคลัง
 6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เร่ือง 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,965,008 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,402,160 บำท

งานบริหารงานคลัง 4,674,808 บาท

งบบุคลากร 2,965,008 บาท

ประเภทจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินครุภัณฑ์ 250,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ อำทิ

ค่าครุภัณฑ์ 250,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์และค่ำโทรสำรในกำรติดต่องำนรำชกำร
งบลงทุน 250,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้กระแสไฟฟ้ำภำยในท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 50,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 1,330,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 1,280,000 บำท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000 บำท
- เพ่ือจัดซ้ือวัสดุจ ำเป็นอ่ืนๆ  ในด้ำนบรรเทำสำธำรณภัยหรือป้องกัน
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- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัคร อปพร. หรือ

ค่าตอบแทน 50,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 160,000 บาท

งบด าเนินงาน 160,000 บาท

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด (Inkjet Printer  จ ำนวน  2  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด 12,600 บำท

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 34,200 บำท
 -จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน ขนำด 120x60x75 เซนติเมตร พร้อมเก้ำอ้ีบุ

ค่าครุภัณฑ์ 46,800 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

 -เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ ฟิล์มถ่ำยรูป,อำกรแสตมป์,กำร
งบลงทุน 46,800 บาท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์,แผ่นดิสส์,โปรแกรม,หมึกปร๊ิน
วัสดุอ่ืน 25,000 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น น้ ำยำชนิดต่ำงๆ,
วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้วัสดุภำยในส ำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 45,000 บำท

ค่าวัสดุ 180,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนแผนท่ีภำษีทะเบียนภำษี 20,000 บำท
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนด้ำนแผนท่ีทะเบียนภำษีท่ี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 30,000 บำท
 -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนเก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บภำษี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 788,000 บำท
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรเดินทำง

ค่าใช้สอย 838,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 80,000 บำท
 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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รวมค่าใช้สอย 611,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร,พนักงำน

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 90,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน,พนักงำน

งบด าเนินงาน 856,000 บาท

ค่าตอบแทน 160,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่นักบริหำรงำนกองกำรศึกษำ

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นักบริหำรกำรศึกษำ (ระดับต้น)  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 848,640 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 806,640 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,715,640 บาท

งบบุคลากร 848,640 บาท

ประเภทเพ่ือป้องกันภัยธรรมชำติและกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่ 50,000 บำท
- ประเภทเพ่ือป้องกันภัยธรรมชำติและกำรสร้ำงควำมปลอดภัย

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

วัสดุอ่ืน 20,000 บำท
-เพ่ือเป็นค่ำจัดหำวัสดุท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นต่อกำรใช้งำนในสำยงำน

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท
-เพ่ือจัดหำชุดเคร่ืองแบบให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมให้ควำมรู้อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
ค่าวัสดุ 50,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ประเภทรำยจ่ำยกำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรแก่อำสำสมัคร 60,000 บำท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท
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- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 18,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,961,688 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

เงินวิทยฐำนะ 361,200 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะ  ให้แก่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครูสำย

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 67,200 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพิเศษรำยเดือนคุณวุฒิ (ร.ร.วัดพุน้ ำร้อนรัต

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 5,928,516 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนครูทุกคนสังกัด  อบต.  บ้ำนเก่ำ  ณ  

งบบุคลากร 8,336,604 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,336,604 บาท

- เพ่ือจัดตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดงำนเปิด 2 บำน เพ่ือใช้เก็บเอกสำร
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 24,551,499 บาท

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 11,000 บำท

งบลงทุน 11,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 11,000 บาท

วัสดุอ่ืน 10,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน  ๆ   อำกรแสตมป์  หรือวัสดุอ่ืน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์เก็ต,  

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส่ิงของเคร่ืองใช้ภำยในส ำนักงำนกอง

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้พนักงำนครู และ
ค่าวัสดุ 85,000 บาท

-   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอบรม  กิจกรรมคุณภำพ 
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้พนักงำนครู และบุคลำกรกำรศึกษำท่ีปฏิบัติ 100,000 บำท

-   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม หรือโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
โครงกำรอบรม  กิจกรรมคุณภำพ จริยธรรม 100,000 บำท

-   ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  หรือเดินทำงเข้ำรับกำร
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ทักษะภำษำอังกฤษ 100,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 35,000 บำท

ประเภทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 276,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ 
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน  โดยจ่ำย 50,000 บำท
-   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีสังกัดองค์กรปกครอง 50,000 บำท
-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีสังกัด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำห้องสมุดของโรงเรียนท่ีสังกัดองค์กรปกครอง 100,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำห้องสมุดของโรงเรียนท่ีสังกัด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู สังกัดสถำนศึกษำของ 100,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู สังกัด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีสอนในศูนย์ 90,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู ท่ีปฏิบัติ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูโรงเรียนท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000 บำท
-   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูโรงเรียนท่ีสังกัดองค์กร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนท่ีสังกัดองค์กร 20,000 บำท
-   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนท่ี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
-   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร, เป็นค่ำเบ้ียเล้ียง, ค่ำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์ 289,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ให้แก่

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ ำร้อน 100,660 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ของเด็ก

กิจกรรม/โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำของโรงเรียน 121,000 บำท
-ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม/โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดใน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน ของครูในโรงเรียน
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ประเภทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,484,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนครู ปฏิบัติ
ค่าใช้สอย 3,322,860 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน ครูโรงเรียนวัดพุน้ ำร้อนรัต

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ “โบนัส” ประจ ำปี   จำก

ค่าตอบแทน 732,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 662,000 บำท

งบด าเนินงาน 10,113,095 บาท
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 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้โทรศัพท์และค่ำโทรสำร  ท่ีโรงเรียนวัดพุน้ ำร้อน

งบลงทุน 637,800 บาท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้กระแสไฟฟ้ำภำยในโรงเรียนวัดพุน้ ำร้อนรัตนคีรี 
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 72,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 272,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 200,000 บำท

-ค่ำวัสดุหนังสือส ำหรับเด็กปฐมวัย  (3  -  5  ปี)                    ต้ัง
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองอุปกรณ์กำรเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียน

-ค่ำวัสดุ
วัสดุกำรศึกษำ 281,116 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 124,920 บำท
-ค่ำเคร่ืองแต่งกำยเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)                        

-ค่ำอำหำรเสริมนม โรงเรียนสพฐ. และ ตชด.               
               เป็นเงิน  833,000  บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองในส ำนักงำน หรือห้องท ำงำนของ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,335,199 บำท

ค่าวัสดุ 5,786,235 บาท

วัสดุส ำนักงำน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในระบบ Wi-Fi ในสถำนศึกษำ โรงเรียนท่ีสังกัด 7,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในระบบ Wi-Fi ในสถำนศึกษำ โรงเรียนท่ี

โครงกำรกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำ ของนักเรียนโรงเรียนวัดพุ 50,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกิจกรรมรักกำรอ่ำนใน

โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดพุ 100,000 บำท
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

ค่ำใช้จ่ำยในระบบอินเตอร์เน็ตในสถำนศึกษำ โรงเรียนท่ีสังกัดองค์กร 9,600 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในระบบอินเตอร์เน็ตในสถำนศึกษำ 

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำของเด็ก 398,300 บำท
-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้เป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้แก่ 100,000 บำท
-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้เป็นกำรเปิด

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมหรือกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กเล็ก 50,000 บำท
-   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมหรือกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กเล็ก  

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในศูนย์ 73,100 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรียนรู้กำรท่องเท่ียวในสถำนศึกษำ  50,000 บำท
-   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรียนรู้กำรท่องเท่ียวใน
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

งบเงินอุดหนุน 300,000 บาท

เงินอุดหนุน 300,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 250,000 บำท
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 

 -เพ่ือจ่ำยให้แก่บุคคลท่ัวไปหรืออำสำสมัครจำกค ำส่ังขององค์กำร
ค่าวัสดุ 250,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 250,000 บำท

งบด าเนินงาน 500,000 บาท

ค่าใช้สอย 250,000 บาท

  -ค่ำพำหนะพำเด็กเล็กส่งโรงพยำบำล  เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 800,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ 20,000 บำท

        -ประเภทค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
ค่าใช้สอย 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 150,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 150,000 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 170,000 บาท

งบด าเนินงาน 170,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 5,464,000 บำท
 -เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                    

เงินอุดหนุน 5,464,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

      -ประเภทค่ำปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียน          
งบเงินอุดหนุน 5,464,000 บาท

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ประเภทค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 150,000 บำท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 487,800 บำท
   -ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จ ำนวน  3  รำยกำร  ดังน้ี                 

ค่าครุภัณฑ์ 487,800 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
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ชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 70,992 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,537,224 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 214,560 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  (ถ่ำยโอนจำกกรมชลประทำน)  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่นักบริหำรงำนช่ำงระดับต้น 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 21,180 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพให้แก่นำยช่ำงโยธำ (ปฏิบัติงำน/

           เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,507,316 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 621,360 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 7,398,172 บาท

งบบุคลากร 2,507,316 บาท

อุดหนุนในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนในระดับอ ำเภอ 45,000 บำท
 -  อุดหนุนในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนในระดับ

อุดหนุนโครงกำรอ่ืนๆท่ีด ำเนินงำนเก่ียวเน่ืองกับด้ำนสวัสดิกำรทำง 30,000 บำท
-อุดหนุนโครงกำรอ่ืนๆท่ีด ำเนินงำนเก่ียวเน่ืองกับด้ำนสวัสดิกำรทำง

อุดหนุนโครงกำรบรรเทำทุกข์ผู้ยำกไร้ 25,000 บำท
-  อุดหนุนโครงกำรบรรเทำทุกข์ผู้ยำกไร้    เป็นกำรให้กำรสนับสนุน

อุดหนุนโครงกำรกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของนำยกเหล่ำกำชำด 35,000 บำท
-อุดหนุนโครงกำรกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของนำยกเหล่ำกำชำด

เงินอุดหนุน 135,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ บรรเทำทุกข์ 
งบเงินอุดหนุน 135,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ 100,000 บำท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย 100,000 บาท

  -อุดหนุนกำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข ตำมแนวพระรำชด ำริ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 235,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 300,000 บำท
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รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,215,856 บาท

ค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 55,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำครุภัณฑ์เก่ียวกับป้ำย, แผนท่ี, หรือครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ 55,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีต้ังไว้แล้วเป็นวัสดุท่ี
งบลงทุน 3,270,856 บาท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใช้ใน
วัสดุอ่ืน 20,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ฯลฯ เช่น 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนของฝ่ำยกองช่ำง  เช่น กระดำษ
วัสดุก่อสร้ำง 25,000 บำท

ค่าวัสดุ 125,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือไปสัมมนำ 30,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือไป

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำผังชุมชน, ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนพัฒนำสภำพแวดล้อม 40,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำผังชุมชน, ค่ำใช้จ่ำยในด้ำน

 3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำกท่ี มท 
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงกำรบริกำร 950,000 บำท
-ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน

ค่าใช้สอย 1,020,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 50,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ข้ำรำชกำรส่วน

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน, 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำเช่ำบ้ำน 75,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 350,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ “โบนัส” ประจ ำปี ให้แก่ข้ำรำชกำร

งบด าเนินงาน 1,620,000 บาท

ค่าตอบแทน 475,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
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จ ำนวนเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ป่วย, ผู้ด้อยโอกำส, ผู้ 35,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนกำรจัดกำร 30,000 บำท
   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง 20,000 บำท
   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรรักษำควำมกำรบริหำรกำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 450,000 บำท
   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรรักษำควำมกำรบริหำรกำรจัดกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลคุ้มครองและบ ำรุงรักษำธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลคุ้มครองและบ ำรุงรักษำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็ม 50,000 บำท
   -ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับกำรสร้ำงควำม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน 50,000 บำท
  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเฉลิมพระ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรกำรรักษำควำมสะอำดและควำม 50,000 บำท
   -เพ่ือจ่ำยในค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรกำรรักษำควำม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ือนสร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชนต ำบลบ้ำนเก่ำ 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ือนสร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชน

ค่าใช้สอย 1,175,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,285,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,175,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 300,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆ  เช่น 

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

ค่าวัสดุ 300,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมแบบสัญญำแบบปรับ
งานไฟฟ้าและประปา 300,000 บาท

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

ค่ำรำยจ่ำยก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค 150,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวแนวเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ 1,373,856 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินโครงกำรก่อสร้ำงร้ัวแนวเขตขององค์กำรบริหำร

โครงกำรก่อสร้ำงป้อมรักษำควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำท่ีท ำกำรองค์กำร 94,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินโครงกำรก่อสร้ำงป้อมรักษำควำมปลอดภัยด้ำน

โครงกำรก่อสร้ำงต่อเติมอำคำรบรรเทำสำธำรณภัย(อบต.บ้ำนเก่ำ) 1,598,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินโครงกำรก่อสร้ำงต่อเติมอำคำรบรรเทำสำธำรณ

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
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   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม หรือนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติแด่

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม หรือนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติแด่
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม หรือนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติแด่องค์ 25,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม หรือนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติแด่ 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 565,000 บาท

ค่าใช้สอย 565,000 บาท

   -อุดหนุนตำมนโยบำยกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 605,000 บาท

   -อุดหนุนโครงกำรอ่ืนๆของท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเมือง
อุดหนุนตำมนโยบำยกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ 60,000 บำท

   -อุดหนุนโครงกำรกองทุนแม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  โดย
อุดหนุนโครงกำรอ่ืนๆของท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 20,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนโครงกำรกองทุนแม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 30,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 110,000 บาท

เงินอุดหนุน 110,000 บาท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติท่ีถูกต้อง 50,000 บำท
   -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติท่ี

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในต ำบลบ้ำน 150,000 บำท
    -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุใน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรสร้ำงควำมรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนท่ี 20,000 บำท
   -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรสร้ำงควำมรู้สู่ชุมชนใน

เพ่ือใช้จ่ำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำรใน 50,000 บำท
   -เพ่ือใช้จ่ำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคน

เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็ก, เยำวชนในต ำบลบ้ำนเก่ำ 30,000 บำท
    -เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็ก,เยำวชนในต ำบล

เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมให้กับกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ท่ี 50,000 บำท
   -เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมให้กับกลุ่มอำชีพ

เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ 20,000 บำท
   -เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนกำร

เพ่ือใช้จ่ำยในกำรป้องกัน/สร้ำงภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยำวชนจำกพิษภัย 50,000 บำท
  -เพ่ือใช้จ่ำยในกำรป้องกัน/สร้ำงภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยำวชนจำก

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร-กิจกรรมของศูนย์พัฒนำครอบครัว 30,000 บำท
   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร-กิจกรรมของศูนย์พัฒนำ

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ป่วย , 
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนวันกตัญญูประจ ำปี พ.ศ.2565  ท่ี 350,000 บำท
-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนวันกตัญญูประจ ำปี พ.ศ.

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม, จริยธรรม, 35,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม

ค่ำจัดกิจกรรม/โครงกำรเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 250,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม/โครงกำรเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม

กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเน่ืองในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 35,000 บำท
- เพ่ือใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเน่ืองในวันส ำคัญทำง

ค่าใช้สอย 670,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 670,000 บาท

งบด าเนินงาน 670,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบลบ้ำนเก่ำ  เป็นกีฬำ 65,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบลบ้ำน

ค่ำจัดซ้ือวัสดุของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ใช้ในกำรจัดงำนประเพณี 80,000 บำท
-  เป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ใช้ในกำรจัดงำน

ค่ำกิจกรรม/โครงกำรด้ำนนันทนำกำร หรือด้ำนวิชำกำร กำรทัศนศึกษำ 50,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรม/โครงกำรด้ำนนันทนำกำร หรือด้ำน

ค่าใช้สอย 195,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานกีฬาและนันทนาการ 195,000 บาท

งบด าเนินงาน 195,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 40,000 บำท
   -เป็นให้กำรสนับสนุนอุดหนุนงบประมำณโดยกำรจัดงำน

เงินอุดหนุน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

  -เพ่ือเป็นค่ำจัดกิจกรรม หรือ นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติแด่
งบเงินอุดหนุน 40,000 บาท

   -เพ่ือเป็นค่ำจัดกิจกรรม หรือนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติแด่
เพ่ือเป็นค่ำจัดกิจกรรมหรือ นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ 20,000 บำท

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนวัฒนธรรม ไทย-พม่ำ 
เพ่ือเป็นค่ำจัดกิจกรรม หรือนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระ 20,000 บำท

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี พ.ศ. 2565 ท่ี
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนวัฒนธรรม ไทย-พม่ำ (งำน 50,000 บำท

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำน หรือกิจกรรมแด่องค์พระบำทสมเด็จพระ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี พ.ศ. 2565 280,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำน หรือกิจกรรมแด่องค์พระบำทสมเด็จพระ 150,000 บำท
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- โครงกำรขุดสระกักเก็บน้ ำเพ่ือกำรเกษตร บริเวณท่ีดินนำงวิชุดำ 

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรขุดสระกักเก็บน้ ำเพ่ือกำรเกษตร บริเวณท่ีดินนำงวิชุดำ 499,000 บำท

งบลงทุน 499,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 499,000 บาท

- โครงกำรปรับปรุงผิวถนนและลำนคอนกรีตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แผนงานการเกษตร

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 499,000 บาท

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร้ือถนนลำดยำง
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนและลำนคอนกรีตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม 500,000 บำท

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดศิลำมงคล - บ้ำน
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร้ือถนนลำดยำงเดิม  499,000 บำท

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นท่ำโป๊ะ ซอย4 หมู่
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดศิลำมงคล - บ้ำนนำง 500,000 บำท

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเข้ำศำลเจ้ำแม่ท่ำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นท่ำโป๊ะ ซอย4 หมู่ท่ี 3 500,000 บำท

- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเข้ำแปลงนำ หมู่ท่ี 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเข้ำศำลเจ้ำแม่ท่ำทุ่งนำ 290,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเข้ำแปลงนำ หมู่ท่ี 13 207,000 บำท

งบลงทุน 2,496,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,496,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง, ถนนลำดยำง, ถนนคอนกรีต       200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง, ถนนลำดยำง, 

ค่าใช้สอย 200,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง 2,696,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา

อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 83,353,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,301,689 บาท
งบกลาง รวม 21,301,689 บาท

งบกลาง รวม 21,301,689 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกันสังคม ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ของ อบต. บานเกา พรอมกับตองจายสมทบ
เพิ่มเติมใหแกพนักงานจางทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ
.ศ. 2537 ซึ่งกําหนดใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
      
                   เป็นเงิน    350,000   บาท 

 เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของ พนักงานจาง 
3) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต . เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถาน ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561 5
) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวัน ที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายได และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ .2561
                                                                              
                                
 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเงินเขาสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยจายใหแกสํานัก
งานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจายสมทบเป็นรายปีให
กับหนวยงานสํานักงานประกันสังคมจังหวัดกายจนบุรี ใชในกรณี
ลูกจางเจ็บปวยหรือลูกจางประสบอุบัติเหตุจนทําใหบาด
เจ็บ,ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการทํางาน โดยทางองคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา ตองตั้งงบประมาณเอาไวเพื่อใหเพียง
พอสําหรับกรณีที่กลาวมาทั้งหมดในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

                       เป็นเงิน 50,000 บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2) หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครอง  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
 ลง วันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกอง
ทุนเงิน
ทด แทน                                                                   
                 
                                              
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,397,600 บาท

? เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือผูสูงอายุ   เป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่
ทางอบต. บานเกาดูแลเบิกจายใหจากการที่รัฐบาลจัดสรรเงินให
ความชวยเหลือ ตามที่มีขอมูลผูสูงอายุอยูในบัญชีขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา

                  เป็นเงิน    14,397,600  บาท

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยัง ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553
 7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณราย จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สาหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส ทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
                                             
 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,674,400 บาท

?   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือผูพิการ  เป็นเบี้ยยังชีพผูพิการที่ทาง
อบต. บานเกาดูแลเบิกจายใหจากการที่รัฐบาลจัดสรรเงินใหความ
ชวยเหลือ ตามที่มีขอมูลผูพิการอยูในบัญชีขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเกา  
 
                    เป็นเงิน      3,674,400    บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
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แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยัง ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความ พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการ ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553
 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวัน ที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการใหคนพิการ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณราย จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สาหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส ทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ     
                                                                   
                                          
 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 96,000 บาท
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?  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส เป็นเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ
เอดสที่ทางอบต.บานเกา ดูแลเบิกจายใหความชวยเหลือ ตามที่อบ
ต.บานเกา ไดมีการบันทึกเป็นขอมูลแสดงผูติดเชื้อเอดส ไวใน
องคการบริหารสวนตําบลบานเกาในอัตรา 500 บาท/คน /เดือน 
  
                                    
                   เป็นเงิน      96,000      บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยัง ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16
 และ ขอ 17  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณราย จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สาหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส ทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
                                              
      (ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)

เงินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นกรณีฉุกเฉินเรงดวน หรือการใชงบบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน ตลอดจนการบูรณะซอมแซมสิ่งกอ
สรางหรือสาธารณะประโยชนตางๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ โดย
เป็นการใหความชวยเหลือ  บรรเทาทุกขแกราษฎรที่ประสบภัย
พิบัติจากอัคคีภัย, วาตภัย, อุทกภัย รวมถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้น
และโรคระบาดเกี่ยวกับเกษตรกรรม  ,รวมถึงการซอมแซม
สาธารณูปโภคที่เสียหายจากภัยธรรมชาติอยางเรงดวน   รวมถึง
การใหการสนับสนุนแกหนวยงานระดับอําเภอ , ระดับจังหวัด  ใน
การแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรภายในตําบลอยางเรง
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ดวนจากภัยพิบัติตางๆที่เกิดขึ้นตามความจําเป็นเรงดวนเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณองค
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2563

                      เป็นเงิน  1,000,000   บาท 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
 1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 2
)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลง วันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3
)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวัน ที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย  นาทวมฉับ พลัน  นาปาไหลหลาก  และนาลนตลิ่ง
 4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณเพื่อชวย เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
การป้องกันและ แกไขปญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวัน ที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สาหรับองคกร ปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและ จังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. 2560
 7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวัน ที่ 8 มีนาคม 2560 8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวัน ที่ 5 มีนาคม 2561
 เรื่อง การป้องกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอก ควัน ปี 2561 8)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.4 /ว  1064  ลงวันที่  31
 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการป้องกัน และแกไขปญหา
ป้องกันอุทกภัย  นาทวมฉับพลัน  นาปาไหลหลาก  และ ดิน
ถลม ปี 2560 
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9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4 /ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560
   เรื่อง  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
 10)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  13) หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560   14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17
 เมษายน 2561   
 
                                                                              
                    
  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จบํานาญ(ประโยชนเกื้อกูล)พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 180,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:43 หนา : 8/212



   -เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จ,บํานาญ หรือประโยชนเกื้อกูลใหแก
พนักงานจางตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตอง
เกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2565  
 
                    เป็นเงิน  180,000 บาท

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
 และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวัน ที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต . เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทอง ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขา ราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับบานา
ญ ลูกจาง และ พนักงาน งานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 
     
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 687,074 บาท

? เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของราย
ไดประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ไมรวมรายไดจาก
พันธบัตร, เงินกู, เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุนรัฐบาล) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                          เป็นเงิน 687,074 บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบาเหน็จบานาญขา
ราชการสวน ทองถิ่น  พ.ศ. 2546 
 3) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  ดวน มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  ดวน มาก ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม  2561  เรื่อง  ซัก ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการสงเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น                           

                                              
 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)
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เพื่อจายสมทบใหแกกองทุน( สปสช.) จํานวน 366,615 บาท

     ? เพื่อจายสมทบใหแกกองทุน( สปสช.) เป็นเงินที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานเกาตองจายสมทบในกิจกรรมความรวมมือ
เขารวมดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 5
 (ราชบุรี) เป็นการดําเนินการดูแลสุขภาพ สาธารณสุขมูลฐานของ
ประชาชนระดับทองถิ่น โดยตั้งจายเป็น % ของประชากรในเขต
ตําบลบานเกาในรอบปีปจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   
               

                     เป็นเงิน  366,615  บาท 
                              
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหาร จังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตาบ
ลในการใหบริการ สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กาหน ดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดา
เนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ . 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)
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เพื่อจายสมทบใหแกกองทุนออมเงินสวัสดิการชุมชนตําบลบานเกา จํานวน 50,000 บาท

     ? เพื่อจายสมทบใหแกกองทุนออมเงินสวัสดิการชุมชนตําบล
บานเกา เป็นเงินที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาพิจารณาจาย
สมทบใหกับกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนตําบลบานเกา เป็นการ
เกื้อกูลชวยเหลือกองทุนฯรวมถึงเป็นขวัญ และกําลังใจหรือแรงจูง
ใจใหกองทุนสวัสดิการ ปฏิบัติงานเพื่อสังคม  ตามแนวทางการ
สมทบกองทุนเงินสวัสดิการชุมชน ที่ใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นพิจารณาตั้งสมทบ 1 สวน   โดยสมทบ            
                                                                            
                        เป็นเงิน  50,000  บาท 

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
 ลงวัน ที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดาเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวัน ที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดาเนิน
งานกองทุน สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

    (ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)
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เพื่อจายใหแกสํานักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคาเชาที่ดิน จํานวน 450,000 บาท

  ?เพื่อจายใหแกสํานักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคาเชา
ที่ดิน กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ(การประปาสวน
ภูมิภาค)และดําเนินการกอสรางโดยโยธาธิการและผังเมืองสวน
กลางที่จะมอบใหองคการบริหารสวนตําบลบานเกาดูแลและ
บริหารจัดการตอไป โดยที่กอสราง ประปาขนาดใหญอยูที่  หมู
ตางๆในตําบลบานเกา อําเภอเมือง
กาญจนบุรี                                                                 
    

                         เป็นเงิน     450,000  บาท

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง,  งานงบกลาง 00411)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,046,892 บาท

งบบุคลากร รวม 8,504,892 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายก อบต. บานเกา จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                  
                    เป็นเงิน 244,800 บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกรองนายก อบต. บานเกา จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 22,440 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                      
                    เป็นเงิน    269,280 บาท

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตาบล
 และเลขานุการสภา องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2554
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบล
 เลขานุการนายกองคการ บริหารสวนตาบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตาบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ . 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนายก อบต. บาน
เกา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
)                             เป็นเงิน  21,000    บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกรองนายก อบต. บาน
เกา จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ1,760 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
)                              เป็นเงิน  21,120   บาท
  

 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตาบล
  และเลขานุการสภา องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบล
 เลขานุการนายกองคการ บริหารสวนตาบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตาบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ . 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก อบต. บาน
เกา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท/คน เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
                          เป็นเงิน  21,000 บาท
 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกรองนายก อบต. บาน
เกา จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,760 บาท/คน เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565)  
                           เป็นเงิน  21,120 บาท

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตาบล
  และเลขานุการสภา องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบล
 เลขานุการนายกองคการ บริหารสวนตาบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตาบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ . 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกเลขานุการนายก อบต. บาน
เกา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)      
เป็นเงิน        86,400     บาท

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตาบล
  และเลขานุการสภา องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบล
 เลขานุการนายกองคการ บริหารสวนตาบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตาบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ . 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,750,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)              
เป็นเงิน  134,640 บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกรองประธานสภาฯ จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
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 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                  
เป็นเงิน    110,160      บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการสภาฯ จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                      
เป็นเงิน   86,400       บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาฯ จํานวน 28
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)              
เป็นเงิน   2,419,200     บาท

 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตาบล
  และเลขานุการสภา องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ บริหารสวนตาบล รองนายกองคการบริหารสวนตาบล
 ประธานสภา องคการบริหารสวนตาบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวน ตาบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบล
 เลขานุการนายกองคการ บริหารสวนตาบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตาบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตาบล พ.ศ . 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,069,772 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,627,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกปลัดองคการบริหารสวน
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ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 41,930 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
                เป็นเงิน     503,160 บาท                             
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานัก
ปลัด) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 35,770 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)       
              เป็นเงิน      429,240 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักจัดการงานทั่วไปชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 31,880 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565)  
                 เป็นเงิน    382,560          บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 18,840 บาท      เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565)            
  เป็นเงิน    226,080          บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,060 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565)    
               เป็นเงิน    180,720         บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกเจาพนักงานธุรการชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 23,370 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
               เป็นเงิน 280,440 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 30,790 บาท เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)    
             เป็นเงิน  369,480 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การ  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 36,310 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)    
             เป็นเงิน     435,720    บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (1
)  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 31,880 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
)                  เป็นเงิน     382,560    บาท               
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-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (2
) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ   24,970 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
               เป็นเงิน   299,640   บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกเจาพนักงานป้องกันและบรรณเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 11,510 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                    
                เป็นเงิน    138,120    บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานา
ญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับ ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
 4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและ พนักงานสวนทองถิ่น
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 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
 7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561 8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ ต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 9) หนังสือสา
นักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
 . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑการเลื่อน
ขั้นเงิน เดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก นิติกรปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา      เดือนละ - บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)          
             เป็นเงิน     -      บาท   
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกนักวิชาการสาธารณ
สุข ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ - บาท เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)       
       เป็นเงิน     -       บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกเจาพนักงานป้องกัน
และบรรณเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,775 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)        
                      เป็นเงิน   21,300   บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เงินประจําตําแหนง                      รวม  126,000  บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงาน อบต. (ระดับ
กลาง)  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)        
เป็นเงิน   84,000   บาท
-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานทั่วไป (หัว
หนาสํานักงานปลัด  ระดับตน ) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565)
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 เป็นเงิน  42,000   บาท   
 
เงินเพิ่มพิเศษตอบแทนนักบริหารงาน อบต.(ระดับกลาง)      
                      รวม   84,000  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนใหแกนักบริหารงาน อบต
.(ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
)     เป็นเงิน   84,000  บาท                                        

เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการสวนทองถิ่น               รวม   -  
 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ  ตําแหนง นิติกร (น.ต.ก.)  1  อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ  -  บาท    เป็นระยะเวลา  12  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565)            เป็นเงิน     -    บาท 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหนง พ.ศ. 2538
  และที่ แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือ จากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจาสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ . 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553
 6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยว กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,138,752 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 17,035  บาท  เป็นระยะเวลา  12
  เดือน   (1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564)                 
                เป็นเงิน   204,420   บาท  
-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักประชาสัมพันธ  จํานวน  1  อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ 17,035  บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                     เป็น
เงิน  204,420 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 14,363 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                     เป็น
เงิน   172,356 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน   1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 10,463 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
เป็นเงิน 125,556 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคน
ครัว จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)       
                เป็นเงิน    108,000   บาท
-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง
นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา   ในอัตราเดือนละ 9,000
 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565)                       เป็นเงิน 108,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนง  คนงาน จํานวน 2 อัตรา         ในอัตราเดือน
ละ 18,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565)       เป็นเงิน 216,000 บาท
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 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง 

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานตาม
ภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ -  บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน (1 ตุลา
คน 2564 - 30 กันยายน  2565)                 เป็น
เงิน       -         บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานตาม
ภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 2,000  บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน (1 ตุลา
คน 2564 - 30 กันยายน  2565)                 เป็น
เงิน     24,000        บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนงคนครัว  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  1,000
  บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน  (1 ตุลาคน 2564 - 30
 กันยายน 2565)  
เป็นเงิน    12,000      บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือน
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ละ  1,000  บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน  (1 ตุลาคน 2564 -
 30 กันยายน 2565)  
 เป็นเงิน    12,000      บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนง  คนงาน  จํานวน  2  อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ  1,000  บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน  (1 ตุลาคน 2564 -
 30 กันยายน 2565)  
เป็นเงิน    24,000      บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานา
ญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต . เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวน ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 

     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

งบดําเนินงาน รวม 7,292,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 935,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 630,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ“โบนัส”ประจําปี ตามที่คณะ
กรรมการที่จังหวัดแตงตั้งขึ้นมา  และไดเขามาทําการตรวจ
ประเมินผลการบริหารงานของ อบต.บานเกา  และผลการ
ประเมินผานตามเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ
มิติตัวชี้วัดตางๆ  โดยจายใหแกขาราชการสวนทองถิ่น, ลูกจาง
ประจํา,  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปในสํานัก

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:43 หนา : 26/212



งานปลัดฯ  
 เป็นเงิน  380,000  บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกขาราชการ/พนักงานสวน
ตําบล  ในสวนสํานักปลัดฯ ที่มีคําสั่งจากผูบริหาร อบต. บาน
เกา  ใหเขามามีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวย
การพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2560  หรือตาม
ระเบียบอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและสามารถเบิกจายคาตอบแทน
ได รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่ถูกแตงตั้งใหเขามาชวยเหลือปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนดานอื่นๆ  แกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น          
 เป็นเงิน  250,000  บาท                                     
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชน
ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557 
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบ ต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจาปีสาหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558 4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก เกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกาหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปี 
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   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบาน ใหแก  ขาราชการสวนทอง
ถิ่นในสวนสํานักงานปลัด  อบต.  บานเกา ซึ่งมีสิทธิเบิกจายได
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด      
            เป็นเงิน 250,000 บาท
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชา บานของขาราชการสวนทองถิ่น 

       (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่ว
ไป 00111)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 55,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหาร,ขา
ราชการสวนทองถิ่น ในสวนสํานักงานปลัด อบต.  บานเกา ซึ่งมี
สิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
 เป็นเงิน  55,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

ค่าใช้สอย รวม 3,672,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ จํานวน 2,787,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของผู
บริหาร,  ผูชวยผูบริหาร,  ขาราชการ,  พนักงาน  ของ อบต.บาน
เกา  ที่จะตองเขารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ตามแผน
ดําเนินการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น  รวมถึงเป็นคาธรรมเนียม
การเขารวมสัมมนาทางวิชาการที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นจัดขึ้น  ในปีงบประมาณ      พ.ศ. 2565                 
                
               เป็นเงิน  100,000  บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลทั่วไป  ใหเขาปฏิบัติหนาที่ใน
องคการบริหารสวนตําบลบานเกาตามที่ผูบริหาร อบต.บาน
เกา  มอบหมายหนาที่ใหทํา  เชน  คนขับรถบรรทุกขยะ,  คนงาน
เก็บขยะ,  คนเก็บคาธรรมเนียมขนถายขยะ,  คนดูแลสวนพื้นที่ที่
ทําการ, คนทําความสะอาดดูแลสถานที่  ฯลฯ  โดยเป็นการจาง
บุคคลภายนอกโดยไมเกี่ยวของกับกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
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ของ อบต.บานเกา            
              เป็นเงิน  2,052,000  บาท
       
 -เพื่อจายในการจางเหมาบริการระบบสารสนเทศ,  จางหมา
สํารวจความพึงพอใจและดานเว็บไซต  และดานอินเตอรเน็ต  ณ
  ที่ทําการ อบต.บานเกา  รวมถึงจางเหมาผูประกอบการในการ
ปรับปรุงแหลงขอมูลขาวสารของทางราชการใหทันสมัยตอการ
บริการ                   
             เป็นเงิน  75,000  บาท 

 -เพื่อจายเป็นคาบริการรองรับขยะที่ทาง อบต.บานเกา ไดนําขยะ
มูลฝอย ในพื้นที่ตําบลบานเกาไป
ทิ้ง ณ จุดบริการรับรองขยะ ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยเฉลี่ยจายในราย
เดือนตามหนังสือแจงชําระคาบริหารรับรองขยะขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน  ที่สงมาให       อบต.บานเกา นําไป
ชําระ ณ ที่ทําการ อบต.แกงเสี้ยน                      
            เป็นเงิน 560,000 บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคา สาธารณูปโภค  
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(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคารับรองผูมาตรวจราชการ,รวมถึงดูแลขาราชการ
หรือหนวยงานราชการที่มาศึกษาดูงาน  ณ  อบต.บานเกา  หรือ
เงินคาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
และสมัยวิสามัญในปี พ.ศ. 2565  หรือการจัดประชุมรวมกับสวน
ราชอื่นๆ เชน จังหวัด,อําเภอ,ฯลฯ หรือการรับรองราชการสวน
กลางที่กําหนดใหใชสถานที่ อบต.บานเกา  เป็นสถานที่จัดกา
ประชุมโดยมอบหมายให อบต.บานเกา เจาของพื้นที่ใหการสนับ
สนุนงบประมาณใหการรับรองในการจัดประชุมในแตละโอกาส   
                     
                
                เป็นเงิน 50,000 บาท
                                             
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายของศูนยสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
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 -เพื่อจายเป็นคาใชจายของศูนยสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้าที่ถาย
โอนมาให อบต.บานเกา  ดูแลบริหารจัดการ  การบํารุงรักษาภาย
ในภายนอกแพสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้า  ทั้ง  3  ศูนย  (ตาม พรบ
. กระจายอํานาจ)                        
             
                        เป็นเงิน  300,000  บาท

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

คาใชจายในการดําเนินงานในชวงวันหยุดติดตอกันหลายวัน จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานดานลดอุบัติเหตุในชวงวัน
หยุดติดตอกันหลายวัน  เป็นการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการชวย
ลดอุบัติเหตุในชวงวันหยุดติดตอกันหลายวัน  ในเทศกาล
สําคัญๆ  ของไทย  ตามหนังสือสั่งการของสวนกลางที่มอบหมาย
กําหนดให  อปท. ดูแลและดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่เดินทางในชวงวัน
หยุดติดตอกันหลายวัน                  

                     เป็นเงิน  60,000  บาท    

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 32/212



คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปฝึก
อบรมหลักสูตรตางๆ  ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัด
ขึ้น  หรือรวมมือกับสวนราชการอื่นๆ จัดขึ้น  สําหรับเป็นคา
พาหนะ, คาเบี้ยเลี้ยง, คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่นๆ  ของขา
ราชการ, และผูบริหาร อบต.               

                      เป็นเงิน  50,000  บาท   

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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คาใชจายในการเลือกตั้งของทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งของทองถิ่น  โดยเป็นการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น  กรณีครบวาระ
หรือเลือกตั้งซอม  ตามประกาศใหมีการเลือกตั้ง  หรือเมื่อถึงเวลา
ตองจัดใหมีการเลือกตั้งแลวกรณี               
           
                       เป็นเงิน  200,000  บาท

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวัน ที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประ
มารเพื่อ เป็นคาใชจายในการดาเนินการเลือกตั้งทองถิ่น 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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คาใชจายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรูความสามารถในการปฏิบัติ
งานราชการ

จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาจัดการฝึกอบรมเพิ่มความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานราชการ  และพัฒนาบุคลิกภาพใหแกขา
ราชการ,  พนักงานจาง,  ลูกจาง, คนงานทั่วไป  ที่ปฏิบัติหนาที่
ราชการภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เป็น
การเพิ่มพูนสมรรถภาพสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานราชการใหเป็นไปตามขอกฎหมายระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ  ใหบุคลากรในองคกรฯ  แตละคนแตละตําแหนงมีความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ตอองคกรฯ  และชุมชนตามแนวทางการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีนําไปสูการไดรับคาตอบแทนพิเศษ  “
โบนัส”  ประจําปี                 

                        เป็นเงิน  100,000  บาท  

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 28 หนา 187)
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คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรในองคกร จํานวน 55,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
บุคลากรในองคกร  (ที่ปฏิบัติหนาที่ ณ    อบต.บานเกา)  เป็น
การอบรมดานการบริหารงานราชการและปฏิบัติงานราชการอยาง
มีคุณภาพและจริยธรรมเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็น
หนวยงานราชการที่นาอยู  และมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของ
ประชาชนโดยทั่วไป       โดยกลุมเป้าหมายประกอบดวย  (ผู
บริหาร,  สมาชิกสภาฯ, ขาราชการ,  ลูกจาง,  พนักงานจาง
ของ อบต.บานเกา)
                  

                    เป็นเงิน  55,000  บาท
                                                                 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑตางๆ  ที่มีใชอยูและเป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลบานเกา  อาทิ  รถบรรทุก  1  ตัน, รถบรรทุกน้ํา,  รถ
บรรทุกขยะ, รถกระเชา,  เครื่องถายเอกสาร,  เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ  รวมถึงการตองซอมแซมทรัพยสินวัสดุอื่นๆ  ที่จํา
เป็นตอการใชงาน     โดยการซอมบํารุงแตละครั้งไม
เกิน  (5,000)                   

                       เป็นเงิน   70,000   บาท 
                                                                              

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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ค่าวัสดุ รวม 1,355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใชภายในสํานักงานที่จํา
เป็นตองใช อาทิเชน กระดาษถายเอกสาร, แฟ้ม, สมุดลง
เวลา, สมุดบัญชี, อุปกรณเครื่องใชและอุปกรณเครื่องเขียน
ตางๆ รวมถึงเครื่องใชสํานักงาน   อื่นๆ ที่จําเป็นตองใช 
                                   เป็นเงิน   30,000  บาท
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานทั่ว
ไป 00111)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อวัสดุถังใสขยะมูลฝอยเพิ่มเติมเพื่อใหมีจํานวนเพียงพอ
กับการรองรับขยะมูลฝอยที่เพิ่ม    มากขึ้นจากการขยายตัวของ
ชุมชนภายในเขตตําบลบานเกา  เป็นถังใสขยะความจุ  (200
  ลิตร)  ตามที่เคยซื้อมาใชงานแลว 
    เป็นเงิน  40,000  บาท 
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  1) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก ประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป,งานบริหารงานทั่วไป 00111)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตองการใชงานของยาน
พาหนะ  ที่  อบต.บานเกา  จัดซื้อไวใชในราชการ  อาทิเชน  ยาง
รถยนต,  แบตเตอรี่  ฯลฯ
   เป็นเงิน  150,000  บาท 
  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  1) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก ประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ    

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป,งานบริหารงานทั่วไป 00111)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 950,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามันหลอลื่น, น้ํามัน
เบรก, น้ํามันคลัช ฯลฯ ที่จําเป็นตองใชกับรถยนตบรรทุกขนาด 1
 ตัน, รถบรรทุกน้ํา , รถกระเชาและรถขยะ ที่ อบต. บานเกา จัด
ซื้อไวใชในราชการ สอดคลองกับราคาขายทองตลาดในปจจุบัน   
         เป็นเงิน    950,000     บาท
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานทั่ว
ไป 00111)

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 40/212



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือวัสดุทางการแพทย  ที่อาจจะมี
ความจําเป็นตองใชในราชการ        ตามนโยบายสวนกลางที่มอบ
ใหสวนทองถิ่นดําเนินการดานการแพทย            
   เป็นเงิน  50,000  บาท     
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  1) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก ประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ   

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป,งานบริหารงานทั่วไป 00111)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อทําการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  ตองใชในการดูแลสถาน
ที่ ณ ที่ทําการ อบต.บานเกา  เทาที่จําเป็นตอง
ใช  อาทิ  จอบ, เสียม, ที่ขุดดินชนิดอื่นๆ  ที่รดน้ําตนไม ฯลฯ 
      
        เป็นเงิน  30,000  บาท 
   เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ   

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป,งานบริหารงานทั่วไป 00111)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อใชจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก
เก็ต, โปรแกรม, หมึกปริ้นซเตอร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบคอมพิวเตอร ที่มีใชงานอยูในสํานักงานปลัด  ตามความจํา
เป็นตองใช     
       เป็นเงิน  55,000  บาท     
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานทั่ว
ไป 00111)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อวัสดุจําเป็นอื่นๆ  ในดานบรรเทาสาธารณภัยหรือ
ป้องกันอันตรายทางถนน  อาทิเชน  น้ํายาดับเพลิง,  กรวยแบง
จราจร  หรือวัสดุอื่นๆ  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากสาเหตุตางๆ 
              เป็นเงิน  50,000  บาท 
  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ    

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานทั่ว
ไป 00111)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,330,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชกระแสไฟฟ้าภายในที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานเกา  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เป็นการใช
กระแสไฟฟ้าภายในที่ทําการ อบต.บานเกา การทํางาน, การจัด
งานรัฐพิธี, ประเพณีสําคัญทางศาสนา  รวมถึงการอบรม
สัมมนา ณ ที่ทําการ อบต.บานเกา   
   เป็นเงิน     980,000        บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชกระแสไฟฟ้าของศูนยสูบน้ําดวยพลังงาน
ไฟฟ้า  ที่ถายโอนมาให อบต.บานเกา  ดูแลดานการใชจายกระแส
ไฟฟ้าของศูนยสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้าทั้ง  3  ศูนย  (ตาม พรบ
.กระจายอํานาจ)     
  เป็นเงิน     300,000        บาท

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 3) หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหา
คา สาธารณูปโภคคางชาระ 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานทั่ว
ไป 00111)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและคาโทรสารในการติดตองานราชการ
ของ อบต.บานเกา  กับหนวยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่  หรือนอก
พื้นทุกดานที่จําเป็นตองทําการติดตองานราชการ  
   เป็นเงิน   50,000  บาท
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปญหาคา สาธารณูปโภคคางชาระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานทั่ว
ไป 00111)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินครุภัณฑ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ อาทิ
เชน รถบรรทุกขนาด 1 ตัน, รถบรรทุกน้ํา, รถดับเพลิง, รถ
กระเชา, รถบรรทุกขยะ  รวมถึงเครื่องใชสํานักงานตางๆ และ
ครุภัณฑอื่นๆ ที่มีใชในราชการ  ณ  ที่ทําการ อบต.บานเกา  โดย
มีวงเงินซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินครั้งหนึ่งเกิน (5,000)      
    เป็นเงิน   250,000  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป,งานบริหารทั่วไป 00111)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,674,808 บาท
งบบุคลากร รวม 2,965,008 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,965,008 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,402,160 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงาน
คลังระดับตน) 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 39,080 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 เป็นเงิน    468,960   บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,060
 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565)    เป็นเงิน   180,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญ
งาน  จํานวน 1 อัตรา   ในอัตราเดือนละ 12,220 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)       เป็น
เงิน  146,640   บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักวิชาการคลังชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 33,000  บาท  เป็นระยะเวลา 12
 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)     
 เป็นเงิน 396,000  บาท                              
   
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,060 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)    
     เป็นเงิน   180,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญ
การ(คนที่ 1) ในอัตราเดือนละ  30,790 บาท เป็นระยะเวลา 12
 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
เป็นเงิน  369,480    บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติ
การ (คนที่ 2)  ในอัตราเดือนละ 27,480 บาท เป็นระยะเวลา 12
 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
                เป็นเงิน  329,760   บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก เจาพนักงานพัสดุ(ชํานาญ
งาน) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 27,490 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
                เป็นเงิน  329,880   บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับ ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
 4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและ พนักงานสวนทองถิ่น
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
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 6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
 7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
 8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบ ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
 9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหน
ดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน เดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,780 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกเจาพนักงานการเงิน
และบัญชีชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,065
  บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565)
เป็นเงิน 12,780 บาท

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประ
จาตาแหนง พ.ศ. 2538  และที่ แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 4
) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงาน
คลัง 00113)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแกนักบริหารงานคลัง (ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะ
เวลา ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 เป็นเงิน  42,000 บาท

1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหนง พ.ศ. 2538
  และที่ แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือ จากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจาสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ . 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 481,308 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565)  

                          เป็นเงิน 180,000  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 13,599 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม2564 – 30 กันยายน 2565)  

                         เป็นเงิน 163,188 บาท
 
-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยชาง
สํารวจ  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  11,510  บาท  เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตุลาคม  2564 – 30
 กันยายน 2565)       

                         เป็นเงิน  138,120  บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 26,760 บาท
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 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา  ใน
อัตราเงินเดือน   - บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
 
                    เป็นเงิน  – บาท
  
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 455 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 
                   เป็นเงิน  5,460  บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางสํารวจ  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,775  บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565) 

                  เป็นเงิน  21,300 บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต . เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวน ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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งบดําเนินงาน รวม 1,663,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 645,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 295,000 บาท

 -เพื่อเป็นเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง,ลูกจางในสวนกองคลัง อบต.บานเกา ทั้งหมดที่ไดรับคําสั่ง
จากผูบริหาร อบต.บานเกา ใหเขามารวมเป็นคณะกรรมการมีสวน
รวมในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของและ
สามารถเบิกจายคาตอบแทนได          

                     เป็นเงิน  45,000 บาท
 

-เพื่อเป็นคาตอบแทนพิเศษ “โบนัส” ประจําปี จากการที่คณะ
กรรมการที่จังหวัด แตงตั้งขึ้น เขามาทําการประเมินการบริหาร
งานจัดการบานเมืองที่ดีของ อบต.บานเกา และผลการประเมิน
ผานตามเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑตัวชี้วัด
ตางๆ ประกอบไปดวยพนักงานสวนตําบล,ลูกจาง,พนักงานจาง
ตามภารกิจ,และพนักงานจางทั่วไป ทั้งหมดที่มีสิทธิและปฏิบัติ
หนาที่อยูในสวนการคลัง อบต.บานเกา

                   เป็นเงิน  250,000 บาท

 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชน
ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
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สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557 
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบ ต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจาปีสาหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษในชวงวันหยุด
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบล อบต.บานเกา ที่จะตองออกไป
ปฏิบัติหนาที่พิเศษในวันหยุดราชการ เป็นคาเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติ
หนาที่วันหยุดราชการออกนอกพื้นที่ หรือปฏิบัติหนาที่ภายในที่ทํา
การ อบต.บานเกา ในวันหยุดราชการซึ่งเป็นไปตามคําสั่งของ
นายก อบต.บานเกาและเบิกจายใหตามที่ระเบียบทางราชการ
กําหนด     

                       เป็นเงิน  20,000 บาท

 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลใน
สวนกองคลัง ทั้งหมด ซึ่งมีสิทธิเบิกจายไดที่ระเบียบราชการ
กําหนด        

                        เป็นเงิน 250,000 บาท

 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชา บานของขาราชการสวนทองถิ่น 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลในสวนกองคลังทั้งหมด ซึ่งมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่
ราชการกําหนดไว       

เป็นเงิน 80,000 บาท

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)

ค่าใช้สอย รวม 838,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 788,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการเดิน
ทางไปฝึกอบรมในหลักสูตรตางๆของพนักงานสวนตําบลในสวน
กองคลัง อบต.บานเกา โดยเป็นความจําเป็นที่จะตองเขารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆ  รวมถึงการเขารวมสัมมนาทางวิชาการที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จัดขึ้นโดยกําหนดให
พนักงานสวนตําบลในสวนกองคลัง ตองเขารวมการอบรมสัมมนา
ที่เป็นประโยชนในการบริหารงานสวนกองคลัง,การเงิน,และการ
พัสดุของ อบต.บานเกา โดยทางผูบริหาร อบต.บานเกาได
พิจารณาอนุญาตใหเขาทําการฝึกอบรมหรือเขารวมสัมนาวิชาการ
ได  
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                 เป็นเงิน 90,000 บาท 

 

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกใหเขามาชวยเหลือปฏิบัติ
งานราชการในสวนกองคลัง อบต.บานเกาในดานอื่นๆ เป็นการ
จางเหมาบุคคลที่ไมไดอยูในกรอบอัตรากําลังพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา โดยพิจารณาจางเหมาบุคคล
ภายนอกมาปฏิบัติงานที่จะเกิดประโยชนอยางสูงสุดในสวนกอง
คลังและองคการบริหารสวนตําบลบานเกา โดยจาง
เหมา จํานวน 12 เดือน (1ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)   

                 เป็นเงิน 648,000  บาท

 

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาผูประกอบการ เพื่อมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ  การติดตอสื่อสารที่ทันสมัยที่จะเป็นประโยชนแกการ
ปฏิบัติงานราชการของสวนกองคลังและสวนสํานักงานอื่นๆในที่
ทําการ อบต.บานเกา 
 

                 เป็นเงิน 50,000  บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
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ในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคา สาธารณูปโภค 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการบริหารงานดานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารงานเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษี
ดินและสิ่งปลูกสราง โดยเป็นคาใชจายสําหรับสวนกองคลังที่อาจ
จะตองใชในการบริหารจัดการดานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง ของ อบต.บานเกา โดยใหสวนกองคลังพิจารณาใชจาย
ตามความจําเป็นและตามความหมาะสม โดยการอนุมัติจากผู
บริหาร อบต.บานเกา
           
                     เป็นเงิน 30,000 บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)

คาใชจายในการบริหารงานแผนที่ภาษีทะเบียนภาษี จํานวน 20,000 บาท
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 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารงานดานแผนที่ทะเบียนภาษี
ที่สวนกองคลังจําเป็นตองใช เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเพื่อให
เกิดประโยชนอยางสูงที่สุดตองานบริหารระบบการจัดทําแผนที่
ทะเบียนภาษีและการเงินกองคลังงบประมาณอบต.บานเกา โดย
การพิจารณาใชจายตามความจําเป็นและตามความเหมาะสม     

                    เป็นเงิน 20,000 บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชวัสดุภายในสํานักงานเกี่ยว
ของกับสวนกองคลังตองใช เชน กระดาษถายเอกสาร,แฟ้ม,สมุด
บัญชี,แบบฟอรมหรือสิ่งพิมพตางๆ อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ รวม
ถึงเครื่องใชภายในสํานักงานอื่นๆ          

                    เป็นเงิน 50,000 บาท

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 45,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาชนิด
ตางๆ,แปรงถูพิ้น,ไมกวาด,ที่ตักขยะ,ถุงใสขยะและวัสดุงานบาน
งานครัวอื่นๆที่จําเป็นตองใชภายในที่ทําการ อบต.บานเกา  

                    เป็นเงิน 45,000 บาท

 เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร,แผนดิสส,โปรแกรม,หมึก
ปริ๊นเตอร,และอุปกรณใชกับเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ
ที่ใชรวมกับระบบคอมพิวเตอรภายในสวนกองตลัง อบต.บานเกา  

              เป็นเงิน 60,000 บาท

 เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณอื่นๆ ไดแก ฟิลมถายรูป,อากร
แสตมป์,การจัดซื้อไปรษณียบัตรและวัสดุอื่นๆที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบที่วาดวยการงบประมาณหรือระเบียบพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                      เป็นเงิน 25,000 บาท

  เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)

งบลงทุน รวม 46,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,800 บาท
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ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 34,200 บาท

 -จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร พรอมเกาอี้บุ
นวม มีพนักพิงมีลอเลื่อน ปรับสูงต่ําได  จํานวน 6 ชุด  ใน
ราคา ชุดละ  5,300 บาท และจัดซื้อเกาอี้บุนวม มีพนักพิง มีลอ
เลื่อนปรับสูงต่ําได เพิ่มเติม อีก 1 ตัว ในราคาตัวละ 2,400
 บาท  รวมเป็นเงินจัดซื้อครุภัณฑโตะทํางานพรอมเกาอี้ นี้ เป็น
ครุภัณฑที่มีการผลิตและมีการซื้อขายอยูในทองตลาดไมมีอยูใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการและราคาตามทอง
ตลาด ทั้งสิ้น 34,200 บาท
                    
                         เป็นเงิน  34,200  บาท

 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 5) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก ประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 6) หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนกประเภทราย
จายตามงบ ประมาณ

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพแบบฉีด จํานวน 12,600 บาท

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพแบบฉีด (Inkjet Printer  จํานวน  2
  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
-มีรายละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 30 หนา/นาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยหวา 17
 หนา/นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับกระดาษ (A3,A4,Letter,Legal และ Custom)
โดยจัดซื้อไวใชในสวนราชการสวนกองคลัง  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300 บาท 
เป็นเงิน 12,600 บาท โดยครุภัณฑใชรวมกับระบบคอมพิวเตอรมี
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร  ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี พ.ศ.2562)   

                     เป็นเงิน  12,600  บาท

 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 5) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
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 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก ประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 6) หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนกประเภทราย
จายตามงบ ประมาณ

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป,งานบริหารงานคลัง 00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 67/212



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกอาสาสมัคร อปพร. หรือขา
ราชการ พนักงานจางของ อบต.บานเกาและรวมถึงเจาหนาที่ของ
สวนราชการอื่นๆ ที่เขาชวยเหลืองานราชการขององคกรฯ ตามคํา
สั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา ดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (หรือดานอื่นๆตามนโยบายของสวนกลาง
หรือของจังหวัด และอําเภอเมืองกาญจนบุรี) ที่กระทําในพื้นที่
ตําบลบานเกา หรือตามที่มีการรองขอความชวยเหลือ  
           เป็นเงิน    50,000     บาท       
  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชน
ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
 3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบ ต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจาปีสาหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจา
ปี                              

  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน,งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  00121) 
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ประเภทรายจายการจัดฝึกอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรูอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา ตามนโยบายและ
แผนงานของ นายกอบต.บานเกา ในฐานะผูอํานวยการ ศูนย
ป้องกันภัยฝายพลเรือน เพื่อที่จะใหบุคคลตางๆ เขามาเป็นอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ไดมีความรูและมีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติงานการใหความชวยเหลือประชาชนในตําบล
บานเกา ที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีกลุมเป้าหมายผูเขารับการฝึก
อบรม ประกอบดวย ขาราชการ,พนักงานจาง,ลูกจาง ของ อบต
.บานเกาและประชาชนทั่วไปที่มีความพรอมและเต็มใจที่จะเขามา
อาสาสมัครเขารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน                  เป็นเงิน    60,000     บาท 
                                    
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน,งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  00121) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 หนา 176)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจัดหาชุดเครื่องแบบใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ที่ทาง อบต.บานเกาจะทําการฝึกอบรมใหความ
รูตามแผนงานและเป้าหมายของ อบต.บานเกา ในปี พ.ศ.2564
 ซึ่งเป็นนโยบาย ของนายก อบต.บานเกา ในฐานะผูอํานวยการ
ศูนยป้องกันภัยฝายพลเรือน ประจําองคการบริหารสวนตําบลบาน
เกา รวมถึงชุดเครื่องแบบ (อปพร.) ที่มีอยูแลว แตมีปญหาดานชุด
เครื่องแบบ ตองจัดให 2 ปีตอครั้ง โดยเป็นการใหชางมาตัดชุด ณ
 ที่ทําการ อบต.บานเกา
เป็นเงิน   30,000     บาท
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ                              

  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน,งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  00121) 
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดหาวัสดุที่จําเป็นอื่นๆที่จําเป็นตอการใชงานในสาย
งานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ขณะการฝึกอบรมและ
หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมแลว อาทิเชน เสื้อสะทอนแสงขณะปฎิบัต
 ิหนาที่, กรวยจราจรและวัสดุเครื่องมือที่จําเป็นตองใชเพื่อบริการ
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตางๆและเพื่อความปลอดภัยของ
ผูปฎิบัติหนาที่ดวย                                 
    เป็นเงิน    20,000     บาท
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ                                     

  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน,งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  00121)   
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ประเภทเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติและการสรางความปลอดภัยใหแก
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

- ประเภทเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติและการสรางความปลอดภัยให
แกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในดานการดําเนินงานรณรงค
ป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิเชน ป้องกันไฟ
ปา,ป้องกันน้ําทวม หรือการป้องกันดินโคลนถลม,การดูแลตัด
ตนไมสองขางทาง,ดูแลการจราจรในตําบล,การป้องกันภัย
หนาว ฯลฯ ตามแนวทางหนังสือสั่งการจากสวนกลางที่ใหทองถิ่น
ดําเนินการ (ไมเกี่ยวของกับงบกลาง)
 เป็นเงิน  50,000     บาท                                     
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน,งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14 หนา 176)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,715,640 บาท

งบบุคลากร รวม 848,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 848,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 806,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักบริหารการศึกษา (ระดับ
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ตน)  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  35,220
 บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน (1  ตุลาคม  2564  -  30
  กันยายน  2565)                     เป็นเงิน   422,640  บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนักวิชาการศึกษา กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  2  อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ  32,000  บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน  (1
  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565
)                                                     เป็นเงิน   384,000
 บาท  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับ ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและ พนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
 6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
 7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
 8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบ ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
 9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหน
ดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน เดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานกองการ
ศึกษา, ผอ.กองการศึกษาอบต.บานเกา  จํานวน  1  อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  เป็นระยะเวลา  12  เดือน  (1
  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565)               
เป็นเงิน   42,000 บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหนง พ.ศ. 2538
  และที่ แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)

งบดําเนินงาน รวม 856,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น,พนักงาน
จางภารกิจ,พนักงานจางทั่วไป  ในกองการศึกษา  ที่มีคําสั่งจากผู
บริหารอบต.บานเกา  ใหเขามาปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมงานจาง,  การตรวจรับงานจาง,  ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2560
  หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถเบิกจายคาตอบแทน
ได
   เป็นเงิน    15,000   บาท         

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ “โบนัสประจําปี”  ที่คณะ
กรรมการระดับจังหวัดแตงตั้งเขามาทําการประเมินผลการบริหาร
งานของ อบต.บานเกา และผลการประเมินผานตามเกณฑที่คณะ
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กรรมการพิจารณาผลการดําเนินงาน ตามหลักเกณฑตัวชี้วัดตางๆ
ตามคะแนนที่ไดรับโดยพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษใหแก
บุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติหนาที่อยูในกองการศึกษา อบต.บาน
เกา ที่ไดรับการพิจารณาไดรับคาตอบแทนพิเศษ “โบนัส”  
ประจําปีจากผูบริหาร อบต.บานเกา
  เป็นเงิน 75,000   บาท
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชน
ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
 3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบ ต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจาปีสาหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทอง
ถิ่น,พนักงานสวนตําบล, ในสวนกองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกจายได
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนดใหเบิกจายได  
                    เป็นเงิน   60,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 4) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง ถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชา บานของขาราชการสวนทองถิ่น 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 79/212



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขา
ราชการ,พนักงานสวนตําบล  ในกองการศึกษาทั้งหมด  ซึ่งมีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบที่ทางราชการกําหนดเบิกจายได  
                   เป็นเงิน   10,000 บาท
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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ค่าใช้สอย รวม 611,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 276,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ตางๆ ของขาราชการ, พนักงานจางในกองการศึกษา  ที่จําเป็นจะ
ตองเขารับการฝึกอบรม  หรือเขารวมสัมมนาทางวิชาการที่กรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดจัดขึ้น และกําหนดใหขา
ราชการ, พนักงานจาง  ในกองการศึกษาตองเขารับการฝึก
อบรม หรือสัมมนาทางวิชาการ  นํามาใชประโยชนในกองการ
ศึกษา                    เป็นเงิน  60,000  บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแกบุคคลที่มีความรู (บุคคลทั่ว
ไป) มาชวยเหลือในงานการศึกษาภายในกองการศึกษา อบต.บาน
เกา  เป็นบุคคลภายนอกที่ไมอยูในกรอบตามกําลังพนักงานของ
อบต.บานเกา  และสามารถชวยดานเอกสาร งานธุรการของกอง
การศึกษาไดเป็นอยางดี                        เป็นเงิน 216,000
 บาท       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคา สาธารณูปโภค 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

-   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  หรือเดินทางเขารับการฝึก
อบรมทางวิชาการในหลักสูตรตางๆ  การเดินทางไปเขารวม
สัมมนาทางวิชาการอื่นๆ  เป็นคาเบี้ยเลี้ยง, คาเดินทาง, คาเชาที่
พัก  และคาใชจายอื่นๆ ของขาราชการ, พนักงานในกองการศึ
ษา  อบต.บานเกา                                          เป็น
เงิน  35,000  บาท
 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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โครงการสงเสริมการเรียนรู ทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 100,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม หรือโครงการสงเสริมการเรียน
รู ทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีกลุมเป้าหมาย คือ ประชาชนและ
เยาวชน ในตําบลบานเกา  เพื่อพัฒนาคุณภาพใหประชาชนและ
เยาวชนในตําบล สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                      
                    เป็นเงิน  100,000  บาท
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)

โครงการอบรม  กิจกรรมคุณภาพ จริยธรรม จํานวน 100,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรม  กิจกรรม
คุณภาพ จริยธรรม โดยมีกลุมเป้าหมาย คือ เยาวชน และ
ประชาชนในตําบลบานเกา เพื่อมุงเนนใหเยาวชนและประชาชน
ภายในทองถิ่น เป็นคนดี มีสํานึกดีตอบานเมือง และมี
คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความภาคภูมิ
ใจในการทําความดี รูจักการเป็นจิตรสาธารณะ           
    เป็นเงิน  100,000  บาท
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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โครงการอบรมใหความรูพนักงานครู และบุคลากรการศึกษาที่ปฏิบัติ
หนาที่ในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.บานเกา

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการอบรมใหความรูพนักงานครู และ
บุคลากรการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดอบต.บานเกา เป็นการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.บานเกา  ใหกาวทันเทคโนโลยีในปจจุบันเพื่อยก
ระดับดานการศึกษาทองถิ่น 
    เป็นเงิน  100,000  บาท
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใชภายในสํานักงานกอง
การศึกษาฯ เชน  กระดาษถาย
เอกสาร,  แฟ้ม,  สมุด,  ปากกา,  น้ํายาลบคําผิด, แบบพิมพ  รวม
ถึงอุปกรณเครื่องเขียนตาง  ๆ  และวัสดุสํานักงานอื่น  ๆ  ที่มี
ความจําเป็นตองหาไวใชในกองการศึกษา         
       เป็นเงิน   30,000  บาท
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก
เก็ต,  โปรแกรม,  หมึกปริ้นซเตอร  และอุปกรณวัสดุอื่นๆ ที่ใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณวัสดุอื่น  ๆ  ที่ใชรวมกับระบบ
คอมพิวเตอรภายใน  กองการศึกษา                            เป็น
เงิน  45,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  ๆ   อากรแสตมป์  หรือวัสดุ
อื่น ๆ  ที่จําเป็นตองใชในกองการศึกษา      ไมเขาลักษณะ และ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือระเบียบวาดวยพัสดุ 
              เป็นเงิน  10,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจัดตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดงานเปิด 2 บาน เพื่อใชเก็บ
เอกสารทางราชการภายในสํานักงานกองการศึกษา ณ ที่ทําการ
บริเวณกองการศึกษาตําบลบานเกา จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 5,500
 บาท เป็นตูเหล็กเก็บเอกสารเปิด 2 บาน ที่มีการซื้อขายอยูในทอง
ตลาด ไมไดอยูในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการ
 เป็นเงิน 11,000 บาท
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546
 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 24,551,499 บาท
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งบบุคลากร รวม 8,336,604 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,336,604 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,928,516 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูทุกคนสังกัด  อบต.  บานเกา  ณ
  โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี  (อบต.บานเกา 1)  ในตําแหนงผู
อํานวยการโรงเรียน,  ครูสายการสอน  ตลอดจนครูชวย
สอน  จํานวน  10  อัตรา ในอัตราเดือนละ  263,894  บาท  เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน  (1 ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565) 
                                                                          เป็
นเงิน  3,166,728  บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน   (ครูผูดูแลเด็กเล็ก )  ประจําอยู ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  5  แหง  จํานวน 9 อัตรา     ในอัตราเดือน
ละ 230,149  บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
  ตุลาคม  2564  –  30  กันยายน  2565)              
                                  เป็นเงิน  2,761,788 บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานา
ญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับ ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและ พนักงานสวนทองถิ่น
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนคุณวุฒิ (ร.ร.วัดพุน้ํารอน
รัตนคีรี  อบต.บานเกา 1)   จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ  5,600  บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1 ตุลาคม  2564 -
 30  กันยายน  2565)     
       เป็นเงิน  67,200  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานา
ญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับ ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
 4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและ พนักงานสวนทองถิ่น 5) ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทน อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 361,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ  ใหแกผูอํานวยการโรงเรียนและครู
สายการสอนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี  (อบต.บานเกา 1
)  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  16,100  บาท  เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน     
 (1 ตุลาคม  25634 - 30  กันยายน  2565)             
                เป็นเงิน  193,200 บาท   
      
-  เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการใหแกครู ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บานเกา  5 แหง จํานวน  4
  อัตรา ใชเงินเดือนละ  14,000  บาท เป็นเวลา  12 เดือน (1
 ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565)    
 เป็นเงิน 168,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานา
ญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับ ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
 4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและ พนักงานสวนทองถิ่น
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,961,688 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
ทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็ก           ที่อบต.บานเกา ใชงบ
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ประมาณของ อบต.บานเกา มาปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก
เล็ก  จํานวน  9  อัตรา   ใชเงินเดือนละ 103,122 บาท  เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565)                                                 
                                                                              
                      เป็นเงิน   1,237,464 บาท   

-  เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางในตําแหนง (ผู
ดูแลเด็กเล็ก) ที่ถายโอนมาให อบต. บานเกา  ดูแลบริหารจัดการ
เป็นพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานทั่วไป   จํานวน  7
  อัตรา  ใชเงินเดือนละ  6,850  บาท เป็นระยะเวลา 12
 เดือน    (1  ตุลาคม  2564  –  30  กันยายน  2565)        
                                             เป็นเงิน    82,200   บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ บุคลากรสายสนับสนุนการสอน  ณ โรงเรียนวัดพุน้ํารอน
รัตนคีรี  (อบต.บานเกา 1)  จํานวน 2 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ 32,136  บาท เป็นระยะเวลา  12 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 –
 30
 กันยายน 2565
 )                                                           
เป็นเงิน  385,632  บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาจางชั่วคราวใหพนักงานจาง  (ตาม
ภารกิจ) บุคลากรสายสนับสนุนการสอน  ณ  โรงเรียนวัดพุน้ํารอน
รัตนคีรี (อบต.บานเกา 1)  จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ 12,366 บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 –
 30 กันยายน 2565)                
เป็นเงิน    148,392   บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนงภารโรง     โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บาน
เกา 1)  จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท  เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
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เป็นเงิน    108,000   บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานา
ญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต . เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวน ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (ครูผูดูแลเด็กเล็ก) ที่ถายโอนมาให อบต
.บานเกา ดูแลบริหารจัดการ จํานวน 2 อัตรา ใชเงินเดือน
ละ 1,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565)                    
เป็นเงิน  18,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานา
ญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต . เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวน ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 10,113,095 บาท
ค่าตอบแทน รวม 732,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 662,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ “โบนัส” ประจําปี   จากคณะ
กรรมการที่จังหวัดแตงตั้งขึ้นมาทําการประเมินการบริหารงาน
ของ อบต.บานเกา  และผลการประเมินผานตามเกณฑที่คณะ
กรรมการพิจารณา เป็นไปตามหลักเกณฑตัวชี้วัดตางๆ  โดย
พิจารณาจายใหแกครูทุกคนและพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่อยูใน
โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา 1)  รวมถึง ครูผูดูแล
เด็กเล็ก และพนักงานจาง (ผูดูแลเด็กเล็ก) ทุกคนที่ทําหนาที่
สอนอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                           
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เป็นเงิน   652,000   บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํา
รอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา 1)  และบุคลากรครูผูดูแลเด็กทั้ง ๕  
ศูนย  ที่อาจจะตองไดรับคําสั่งจากผูบริหารอบต.บานเกา  ใหเขา
มารวมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวย
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีพ.ศ.๒๕๖๐  หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของและสามารถเบิกจายได
 เป็นเงิน   10,000 บาท
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชน
ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
 3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบ ต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจาปีสาหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบาน ครูโรงเรียนวัดพุน้ํารอน
รัตนคีรี (อบต.บานเกา 1)  มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามสิทธิและ
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด    
        เป็นเงิน    60,000     บาท
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชา บานของขาราชการสวนทองถิ่น 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
ครู ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต
.บานเกา 1)  และ  ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  5
  แหง  และเป็นผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จาก  อปท. (อบต.บาน
เกา)                                                          เป็นเงิน   
  10,000    บาท
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)

ค่าใช้สอย รวม 3,322,860 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,484,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ของครูในโรงเรียน
วัดพุน้ํารอนรัตนคีรี   (อบต.บานเกา 1)  ทุกคนรวมถึงครูพนักงาน
สวนตําบลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง  ที่จําเป็นตองเขารับ
การอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรทองถิ่น  หรือการเขารวม
สัมมนาที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจัดขึ้น เป็นคา
ธรรมเนียมตาง ๆ ตามความเหมาะสม และความจําเป็นที่ผูบริหาร
อนุญาตใหเขารวมอบรมได                   
เป็นเงิน    80,000  บาท 

-  เพื่อจายเป็นคาจางในการจางเหมาบุคคลภายนอก ใหเขา
มาสนับสนุนการเรียนการสอน ณ  โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตน
คีรี  (อบต. บานเกา  1)  รวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5  แหง  ที่
ถายโอนใหอบต.บานเกาบริหารจัดการ  โดยเป็นบุคคลภายนอกที่
มีวุฒิการศึกษา แตไมไดอยูในกรอบอัตรากําลังของอบต.บาน
เกา  เป็นระยะเวลา  12  เดือน  (1  ตุลาคม  2564  -  30
  กันยายน  2565)  
 เป็นเงิน  1,404,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคา สาธารณูปโภค 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรม/โครงการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 121,000 บาท

-คาใชจายในกิจกรรม/โครงการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียน
วัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต. บานเกา 1)  ในภาพรวมประกอบ
ดวย ครูแกนนํา, เจาหนาที่อบต.บานเกา  ,สถานศึกษา รวมถึงผู
นําทองถิ่น  ผูนําทองที่  รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่อยู
ในระแวกสถานศึกษา                                              เป็น
เงิน   121,000  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 35 หนา 145)
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอน
รัตนคีรี (อบต.บานเกา 1) ในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

จํานวน 100,660 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา 1) ในระดับ
อนุบาลและระดับประถมศึกษา โดยระดับอนุบาลคนละ  430
 บาท และระดับประถมศึกษาคนละ  480  บาท
    เป็นเงิน   100,660  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 27 หนา 144)
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คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ใหแกเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก         5 แหง ที่สังกัด อบต.บานเกา

จํานวน 289,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให
แกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         5 แหง ที่สังกัด อบต.บาน
เกาดูแลบริหารจัดการเรียนการสอน โดยจัดสรรตามจํานวนเด็ก
เล็กอัตราคนละ  1,700 บาท ขอมูลปจจุบันของ
เด็ก                                   เป็นเงิน   289,000   บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 27 หนา 144)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ, เป็นคาเบี้ย
เลี้ยง, คาเชาที่พักม คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ของครูใน
โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา 1)  และพนักงานสวน
ตําบล (ครูดูแลเด็กเล็ก)  และพนักงานจางของอปท. ที่จําเป็นตอง
เดินทางไปเขารับการฝึกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นจัด
ขึ้น                                                
เป็นเงิน  50,000  บาท
 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
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คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนที่สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ร.ร.วัดพุน้ํารอนรัตนคีรี อบตง
บานเกา 1 ) เป็นกิจกรรมสําหรับสงเสริมเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการศึกษาของอปท.                                               
เป็นเงิน  20,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 28 หนา 144)
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คาใชจายในการพัฒนาครูโรงเรียนที่สังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูโรงเรียนที่สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ร.ร.วัดพุน้ํารอนรัตนคีรี อบตงบานเกา 1
 ) สําหรับสงเสริมเพิ่มศักยภาพจัดการศึกษาของทองถิ่นตามที่ได
รับการจัดสรรงบประมาณ                                              
เป็นเงิน  30,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 43 หนา 147)
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คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ที่ปฏิบัติหนาที่สอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ที่ปฏิบัติ
หนาที่สอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
บานเกา ทั้ง  5  แหง  คนละ  10,000
  บาท                                               
เป็นเงิน   90,000  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
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คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู สังกัดสถานศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู สังกัดสถาน
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา (โรงเรียนวัดพุน้ํารอน
รัตนคีรี อบต. บานเกา 1)  ในอัตราคนละ  10,000  บาท          
เป็นเงิน   100,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
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คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดของโรงเรียนที่สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดของโรงเรียนที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตน
คีรี (อบต. บานเกา 1) ) เป็นกิจกรรมสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทองถิ่น   

 เป็นเงิน  100,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 33 หนา 145)
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คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนที่สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนที่สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี อบต
. บานเกา 1)  เป็นกิจกรรมสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของทองถิ่น       
            เป็นเงิน    50,000  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 34 หนา 145)
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คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น  โดยจาย
ใหแกนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี  (อบต.  บานเกา  1)

จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทอง
ถิ่น  โดยจายใหแกนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี  (อบต
.  บานเกา  1)  ที่มีบิดา/มารดา/ผูปกครองที่มีรายไดตอเดือน  ไม
เกิน  36,000  บาท/ปี  โดยใชขอมูลปจจุบัน พ.ศ. 2564  ใน
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000
 บาท/คน/ปี)                                           เป็น
เงิน  50,000  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 29 หนา 144)
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คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
 ใหโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูการทองเที่ยว
ในสถานศึกษา  ใหโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานทองเที่ยวในสถาน
ศึกษา (โครงการคัดเลือกกอนจัดสรร)  
     เป็นเงิน  50,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 47 หนา 148)
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คาใชจายในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา

จํานวน 73,100 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาเขา
มาดูแลบริหารจัดการ  ทั้ง 5 แหง อัตราคนละ  430 บาท/ปี     
          
เป็นเงิน  73,100  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 27 หนา 144)
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คาใชจายในกิจกรรมหรือการสงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในกิจกรรมหรือการสงเสริมสุขภาพเด็ก
เล็ก  โดยใหบุคลากรทางการแพทยมาตรวจสุขภาพเด็กเล็กภาย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย ที่ถายโอนมาให อบต.บาน
เกา ดูแลบริหารจัดการ                 
เป็นเงิน    50,000    บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 140) 
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คาใชจายในโครงการสงเสริมระบบการเรียนรูเป็นการเปิดโลกทัศน
ใหแกเด็กเล็ก

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมระบบการเรียนรูเป็นการ
เปิดโลกทัศนใหแกเด็กเล็กไดไปศึกษาและไดเห็นสภาพจริงภาย
นอก  ไดศึกษาเพิ่มพูนการเรียนรูจากของจริงสถานที่จริงเพิ่มเติม
จากการเรียนรูภายในศูนยเด็กเล็ก   
      เป็นเงิน  100,000    บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 139)
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คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษาของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา1)

จํานวน 398,300 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
การศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บาน
เกา1) ในการเรียนการสอนรายหัวในระดับอนุบาลคนละ 1,700
 บาท และระดับประถมคนละ 1,900 บาท รวม 2 ภาค
เรียน                              เป็นเงิน    398,300    บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 24 หนา 143)
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คาใชจายในระบบอินเตอรเน็ตในสถานศึกษา โรงเรียนที่สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี อบต. บานเกา 1)

จํานวน 9,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในระบบอินเตอรเน็ตในสถาน
ศึกษา โรงเรียนที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียนวัดพุ
น้ํารอนรัตนคีรี อบต. บานเกา 1) เป็นระบบสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น       
                        เป็นเงิน  9,600 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
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โครงการ/กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดพุ
น้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา 1)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
และคณะครูโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา 1) ที่จะ
เขารวมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ,ชุมนุมลูกเสือทองถิ่น
ไทย,การออกคายพัฒนาเด็กและเยาวชน,การรวมการแขงขันกีฬา
ระดับภาค,ระดับประเทศ ในสวนของโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น                                   เป็น
เงิน   100,000   บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 26 หนา 144)
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โครงการกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนวัด
พุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา1)

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกิจกรรมรักการอานในสถาน
ศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา1
) เป็นลักษณะโครงการคัดเลือกกอนไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ เป็นโรงเรียนที่สังกัด  อปท.ทั่วประเทศ                     
                   เป็นเงิน    50,000  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 62 หนา 151)
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในระบบ Wi-Fi ในสถานศึกษา โรงเรียนที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี อบต. 
บานเกา 1)

จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในระบบ Wi-Fi ในสถานศึกษา โรงเรียนที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตน
คีรี อบต. บานเกา 1) เป็นระบบสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทองถิ่น                  
      เป็นเงิน  7,200 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ . 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
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ค่าวัสดุ รวม 5,786,235 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องในสํานักงาน หรือหองทํางาน
ของครูโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต. บานเกา 1) อาทิ
เชน กระดาษถายเอกสาร, แฟ้มม, สมุด, แบบพิมพม, อุปกรณ
เครื่องเขียน และอื่น ๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน  
                 

                          เป็นเงิน  15,000 บาท

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,335,199 บาท

-คาอาหารเสริมนม โรงเรียนสพฐ. และ ตชด.               
 รวม  2,777,351  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.และตชด. ที่ อบ
ต. บานเกา ไดรับถายโอนภารกิจในการดําเนินการจัดซื้อใหแก
เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. และตชด. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. บานเกา               จํานวน 260 วัน โดยมีจํานวนเด็ก
ทั้งสิ้น 1,366  คน                  
     
                    เป็นเงิน 2,777,351  บาท

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 121/212



-คาวัสดุงานบานงาน
ครัว                                                           
          รวม  70,000  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  น้ํายาถู
พื้น, แปรงถูพื้น, ถังขยะ, ที่ตักขยะ,  และวัสดุงานบานงานครัว
อื่น  ๆ  ที่จําเป็นตองใชภายในโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต
. บานเกา 1) รวมถึงใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหงดวย  
                   

                  เป็นเงิน  70,000 บาท 

-คาอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดอปท.              
                   รวม  441,204  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุ
น้ํารอนรัตนคีรี (อบต. บานเกา 1)      ที่ อบต. บานเกา รับการ
ถายโอนมาจากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กาญจนบุรี  โดย
จัดซื้อให จํานวน 260 วัน โดยจํานวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น  217
  คน                    

                  เป็นเงิน   441,204  บาท

-คาอาหารเสริมนม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 
           รวม  345,644  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (5แหง) ที่ อบต. บานเกา ไดรับถายโอนภารกิจใหดูแลบริหาร
จัดการ  โดยทําการจัดซื้อใหจํานวน 260 วัน โดยใชยอดเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย จํานวน 170  คน 
                                                                              
        

                 เป็นเงิน  345,644 บาท       
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 -คาอาหารกลางวันเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5
 แหง                                              รวม  833,000  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5
 แหง ที่ อบต. บานเกา ไดรับถายโอนภารกิจใหบริหารจัดการโดย
เป็นคาอาหารกลางวัน จํานวน 245 วัน โดยใชยอดเด็กเล็กทั้ง 5
 แหง จํานวน 170 คน 

               เป็นเงิน  833,000  บาท

 -คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต
.บานเกา 1)            รวม  868,000  บาท
  -เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุ
น้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา 1) ที่ไดรับการถายโอนมาบริหาร
จัดการเรียนการสอนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
 กาญจนบุรี เป็นคาอาหารกลางวัน จํานวน 200 วัน ยอดเด็ก 217
 คน                                  
 
              เป็นเงิน    868,000  บาท

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 124,920 บาท
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-คาเครื่องแตงกายเด็กเล็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  
                      รวม   51,000   บาท
 -เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบาน
เกา  โดยจัดสรรในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวนยอดเด็ก
เล็ก 170  คน
                         
                   เป็นเงิน  51,000 บาท

-คาเครื่องตงกายเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด  อปท. 
                    รวม   73,920   บาท
 -เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุ
น้ํารอนรัตนคีรี (อบต. บานเกา 1) โดยแยกเป็นเด็กอนุบาลคน
ละ 300 บาท/ปี และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาคน
ละ 360 บาท/ปี                     

                  เป็นเงิน  73,920  บาท

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-คาวัสดุ
คอมพิวเตอร                                                              
               รวม   30,000  บาท
  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร  เชน  แผนดิสก
เก็ต,  โปรแกรม,  หมึกปริ้นเตอร,  อุปกรณใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ  ที่จําเป็นตองใชกับระบบ
คอมพิวเตอร  ภายในโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต. บาน
เกา 1)                     

                  เป็นเงิน  30,000 บาท 

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 281,116 บาท

-คาวัสดุหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย  (3  -  5  ปี)                    
ตั้งไว  34,000  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานเกา โดยการ
จัดสรรในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตามจํานวนยอดเด็กเล็กใน
ศูนยเด็กเล็กรวม  170  คน
                   
                   เป็นเงิน  34,000 บาท 
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 -คาวัสดุอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย  (3  -  5  ปี)  
                    ตั้งไว  34,000  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง สังกัดองคการบริหารสวนตําบาน
เกา โดยจัดสรรในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวนยอด
เด็ก  170  คน
                    
                เป็นเงิน  34,000 บาท 

 -คาวัสดุหนังสือเรียนของเด็กนักเรียนสังกัดอปท.  
                  รวม   111,786   บาท
 -เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํา
รอนรัตนคีรี(อบต.บานเกา1) โดยแยกเป็นคาหนังสือเรียนของเด็ก
อนุบาล และเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระยะเวลา 1
 ปี แยกเป็น
อนุบาลคนละ  200 บาท/ปี จํานวน 70 คน  เป็นเงิน  14,000
 บาท
ป.1 คนละ 625 บาท/ปี      จํานวน 37 คน เป็นเงิน  23,125
 บาท
ป.2 คนละ 619 บาท/ปี      จํานวน 38 คน เป็นเงิน  23,522
 บาท
ป.3 คนละ 622 บาท/ปี      จํานวน 23 คน เป็นเงิน  14,306
 บาท
ป.4 คนละ 673 บาท/ปี      จํานวน 21 คน เป็นเงิน  14,133
 บาท
ป.5 คนละ 806 บาท/ปี      จํานวน 17 คน เป็นเงิน  13,702
 บาท
ป.6 คนละ 818 บาท/ปี      จํานวน 11 คน เป็นเงิน    8,998
 บาท         
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              รวมเป็นเงิน  111,786 บาท

 -คาวัสดุอุปกรณการเรียนของเด็กนักเรียนสังกัดอปท.  
                     ตั้งไว   71,330 บาท
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 -เพื่อจายเป็นคาเครื่องอุปกรณการเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดพุน้ํารอนรัตนคีรี              (อบต.บานเกา 1) โดยแยกเป็นคา
เครื่องอุปกรณการเรียนของเด็กอนุบาลคนละ 200 บาท และเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา คนละ 390 บาท จํานวน 2 ภาค
เรียน                    

              เป็นเงิน  71,330 บาท

 -คาจัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็กเล็ก                  
               ตั้งไว  30,000  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก
เล็ก (สมุดพก) และจัดทําบัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวเด็กเล็ก ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง ที่ถายโอนมาให อบต. บาน
เกา ดูแลบริหารจัดการ เป็นประโยชนในดานการชี้แจงรายงาน
การพัฒนาการของเด็กเล็กในทุกดาน ใหผูปกครองทราบ  

             เป็นเงิน   30,000   บาท

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 272,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตน
คีรี (อบต. บานเกา 1) ที่จําเป็นตองใชภายในการเรียนการ
สอน และในดานอื่น ๆ ที่รวมถึงการอยูอาศัยของครู และการใช
ไฟฟ้าภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5 แหง                        
                   

                    เป็นเงิน 200,000  บาท

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปญหาคา สาธารณูปโภคคางชาระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 72,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชโทรศัพทและคาโทรสาร  ที่โรงเรียนวัดพุน้ํา
รอนรัตนคีรี (อบต. บานเกา 1)  ที่จําเป็นตองใชการติดตอ
งานราชการกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวการเรียนการสอน
ในโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต. บานเกา 1)  รวมถึงคา
อินเตอรเน็ตเพิ่มเติมจากที่ราชการอุดหนุนไมเพียงพอตอการใช
งานจริงในพื้นที่  
                             
                     เป็นเงิน 72,000  บาท

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปญหาคา สาธารณูปโภคคางชาระ
 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)

งบลงทุน รวม 637,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 487,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 487,800 บาท

   -ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  3  รายการ  ดังนี้                 
          รวม   487,800  บาท

-จัดซื้อโตะ – เกาอี้ สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตน
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คีรี (อบต. บานเกา 1) เพื่อใชเรียนหนังสืออยางเพียงพอ และ
หมาะสมพรอมสําหรับคนจัดการเรียนการสอน โดยจัดซื้อใหเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 180 ชุด และชั้นอนุบาล 30 ชุด โดย
เป็นโตะ – เกาอี้นักรียนที่มีอยูในบัญชีมาตรฐานพัสดุของทาง
ราชการ
                                                                              
                              
               เป็นเงิน  328,800 บาท
 
 -จัดซื้อโตะ – เกาอี้สําหรับครูโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต
. บานเกา 1) เพื่อใหครูมีโตะ – เกาอี้ สําหรับนั่งพักหลังจากหยุด
การเรียนการสอนในแตละวัน จํานวน 6 ชุด ราคาชุดละ 4,900
 บาท โดยเป็นโตะ – เกาอี้ครู ที่มีอยูในบัญชีมาตรฐานพัสดุของ
ทางราชการ                      

             เป็นเงิน 29,400 บาท

 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU ที่จะติดตั้งไวใน
หองโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา1
) ที่ไดจัดสรางไวแลวแตยังไมไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยจัดซื้อ
จํานวน 4 เครื่อง เป็นครุภัณฑที่อยูในราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
ของทางหนวยงานราชการ (ประหยัดไฟเบอร 5) ราคาเครื่อง
ละ 32,400 บาท                 

            เป็นเงิน 129,600 บาท

 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ประเภทคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน จํานวน 150,000 บาท
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      -ประเภทคาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน           
                
             รวม   150,000  บาท

  - เพื่อจายเป็นคาซอมแซม หรือปรับปรุงอาคารเรียนของ
โรงเรียนวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี (อบต.บานเกา1) ที่ อบต.บานเกา รับ
ถายโอนมาอยูในการบริหารจัดการศึกษา โดยเป็นคาปรับ
ปรุง ซอมแซม ตอเติมตัวอาคารเรียนที่ชํารุดเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ หรือจากการใชงาน โดยทางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นใหการสนับสนุน ปี พ.ศ. 2565
                                                                              
                                  
                     เป็นเงิน  150,000 บาท

 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 63 หนา 151)

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 133/212



งบเงินอุดหนุน รวม 5,464,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,464,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 5,464,000 บาท

 -เงินอุดหนุนสวนราชการ                    
รวม   5,464,000  บาท
  -เป็นคาอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนประถม
ศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.และตชด. ภายในเขตรับผิดชอบ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา เป็นคาอาหารกลาง
วัน  จํานวน 200 วัน โดยใชยอดจํานวนเด็กจํานวน 1,366
 คน                          

                 เป็นเงิน   5,464,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา, งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

        -ประเภทคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
                      รวม  150,000.- บาท
            
 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก ขาราชการ พนักงานจางหรือ
บุคลากรภายนอกที่มีคําสั่งจากผูบริหาร อบต.บานเกา ใหเขามา
ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติงานราชการในหนาที่ตางๆที่ทางราชการ
กําหนด อาทิเชน อาสาบริบาลทองถิ่น ฯลฯ อปท.จะตองจายคา
ตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลเหลานั้น โดยทาง อบต.บาน
เกากําหนดจัดตองงบประมาณไว             

                 เป็นเงิน    150,000     บาท 
                                    

 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 00221)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 20,000 บาท

  -คาพาหนะพาเด็กเล็กสงโรงพยาบาล  เป็นคาใชจายในการเชา
พาหนะสําหรับพาเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนยไปสง
โรงพยาบาลในกรณีเกิดความจําเป็นเรงดวนตอสุขภาพของเด็ก
เล็กหรือเกิดอุบัติเหตุกับเด็กเล็กทีตองรีบนําสงโรงพยาบาลในตัว
จังหวัดอยางเรงดวน เพื่อใหความปลอดภัยแกชีวิตของเด็กเล็ก   
 
                   เป็นเงิน   20,000   บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของ บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลง วันที่ 18 ตุลาคม 2560                     

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 00221)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายใหแกบุคคลทั่วไปหรืออาสาสมัครจากคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา มอบหมายเป็นผูรับผิดชอบใหปฏิบัติ
หนาที่ในการสํารวจเพื่อขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา โดยจะทําการสํารวจปีละ 2
 ครั้ง รวมถึงเบิกจายเงิน ใหแกผูที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา ใหแกสุนัขและแมวตามที่ไดขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาในปี พ.ศ
. 2565 (ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (ฟ้า
หญิงจุฬาภรณ) ในรัชการที่ 9                            
                 

                    เป็นเงิน 250,000   บาท

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
 5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของ
โรคติดตอ ที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข,งานบริการสาธารณสุขและ
งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ 00223)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14 หนา 138)
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บา หลังจากมีการสํารวจจํานวนสัตว (หมา,แมว) และมีการเตรียม
ผูที่จะทําหนาที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาไวพรอม
แลว โดยการจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบา จะจัดซื้อตาม
จํานวนที่ไดรับการสํารวจและที่ตกสํารวจเพื่อใหสัตวไดรับการฉีด
วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบาอยางทั่วถึง เป็นการดําเนินการตาม
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา (ตามแนวพระราชดําริสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาขององคการบริหารสวนตําบล
บานเกา ปีงบประมาณ 2565)     

                    เป็นเงิน   250,000   บาท 
   
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของ
โรคติดตอ ที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559                 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข,งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ 00223)

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 300,000 บาท

  -อุดหนุนการพัฒนางานดานสาธารณสุข ตามแนวพระราช
ดําริ โดยจายเงินสนับสนุนใหแกชุมชน / หมูบาน แหงละ 20,000
 บาท โดยใหคณะกรรมการหมูบาน / ชุมชน จัดทําโครงการตาม
แนวพระราชดําริ อยางนอย 3 โครงการ โดยผานขบวนการ การ
ประชุมประชาคม และเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมตรงกับขอ
กําหนดของการใชจายเงินงบประมาณอุดหนุนนี้           

                เป็นเงิน   300,000    บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหาร จังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตาบ
ลในการใหบริการ สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น                  

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข,งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 00223)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 หนา 138)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 235,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือ บรรเทา
ทุกข ประชาชนเดือดรอน ผูดอยโอกาสในตําบลบานเกา  ที่
ประสบปญหาความยากจน ดอยโอกาส ดูแลผูพิการ ผูปวยติด
เตียง ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการทํามาหากิน โดย
พิจารณาใหการเหลือที่จําเป็นแกการดํารงชีวิต ที่สามารถดําเนิน
การไดตามระเบียบของทางราชการ        
                                                    เป็นเงิน   100,000
    บาท 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห,งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 00232)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับ 14 หนา 169)
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งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการการดําเนินงานตามภารกิจของนายกเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 35,000 บาท

-อุดหนุนโครงการการดําเนินงานตามภารกิจของนายกเหลา
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการใหการสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการดําเนินงานตามภารกิจของนายกเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี  ในพื้นที่  13  อําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี  ตามที่
ทางนายกเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีทําหนังสือขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณมายังองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  โดยตั้ง
งบประมาณใหการสนับสนุนไว            

         เป็นเงิน    35,000    บาท

 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห,งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 00232) 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 หนา 169)

อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกขผูยากไร จํานวน 25,000 บาท

-  อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกขผูยากไร    เป็นการใหการสนับ
สนุนงบประมาณ  บรรเทาทุกขผูยากไร  ที่ทางจังหวัดหรือทาง
อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จะเขารวมกับสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมุงชวยเหลือสงเคราะหประชาชนที่มีฐานะ
ยากจน, ผูเจ็บปวยติดเตียง ,ผูสูงอายุที่ขาดการ
ดูแล ,เด็ก ,สตรี และผูดอยโอกาสที่อยูหางไกลและถิ่น
ทุรกันดาร  โดยมีการตั้งงบประมาณใหการสนับสนุนไว      
             

   เป็นเงิน   25,000   บาท

 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห,งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 00232)
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11 หนา 169)
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อุดหนุนโครงการอื่นๆที่ดําเนินงานเกี่ยวเนื่องกับดานสวัสดิการทาง
สังคมและการสังคมสงเคราะห

จํานวน 30,000 บาท

-อุดหนุนโครงการอื่นๆที่ดําเนินงานเกี่ยวเนื่องกับดานสวัสดิการ
ทางสังคมและการสังคมสงเคราะห   เป็นการใหการสนับสนุนงบ
ประมาณแกทางจังหวัดหรือทางอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ที่
อาจจะดําเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการใหสวัสดิการทางสังคมและ
การสังคมสงเคราะหนอกเหนือจากโครงการที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานเกา ไดตั้งงบประมาณใหการสนับสนุนไวแลวดังกลาว
ขางตน โดยตองเป็นโครงการที่ประชาชนไดรับประโยชนอยางสูง
สุด โดยทางองคการบริหารสวนตําบลบานเกาพิจารณาตั้งงบ
ประมาณใหการสนับสนุน  

     เป็นเงิน  30,000   บาท
                                                                              
                            
     
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห,งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 00232)
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อุดหนุนในการดําเนินงานของศูนยชวยเหลือประชาชนในระดับ
อําเภอ

จํานวน 45,000 บาท

 -  อุดหนุนในการดําเนินงานของศูนยชวยเหลือประชาชนใน
ระดับอําเภอ   เป็นหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงาน
ดานการชวยเหลือ บรรเทาทุกขใหแกราษฎรในอําเภอเมือง
กาญจนบุรี (ตําบลบานเกา) ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีและสํานักงานทองถิ่นในเขตอําเภอ
เมืองกาญจนบุรี โดยตั้งงบประมาณสนับสนุนไว                 
                                                เป็นเงิน    45,000
    บาท                                  
      
  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห,งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 00232)

 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 33 หนา 173)
แผนงานเคหะและชุมชน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,398,172 บาท
งบบุคลากร รวม 2,507,316 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,507,316 บาท
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 621,360 บาท

           เงินเดือนฝายประจํา   
        รวม     621,360   บาท  
  -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกผูอํานวยการกองชาง อบต.บาน
เกา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 40,260  บาท  เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)    

           เป็นเงิน     483,120     บาท
  
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญ
การ)  จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  11,520  บาท  เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)   

         เป็นเงิน    138,240      บาท

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 
4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาบ
ลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลง วันที่ 6 สิงหาคม 2557  

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,180 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกนายชางโยธา (ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน)  จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,765
 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565) เป็นเงิน  21,180 บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหนง พ.ศ. 2538
  และที่ แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
 4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานา
ญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือ จากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจาสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ . 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553
 6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยว กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานชางระดับ
ตน (ผอ.กองชาง) จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565) เป็นเงิน  42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหนง พ.ศ. 2538
  และที่ แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือ จากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจาสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ . 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553
 6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยว กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 214,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา  (ถายโอนจากกรมชล
ประทาน)  ในตําแหนงคนงานสูบน้ํา  จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ  17,880  บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                             
 
เป็นเงิน    214,560     บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหนง พ.ศ. 2538
  และที่ แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือ จากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจาสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ . 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทอง ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยว กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,537,224 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  (ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กองชาง)  จํานวน 1
 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 15,995 บาท  เป็นระยะเวลา 12
 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)   
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                                                                        เป็น
เงิน     191,940 บาท
           
-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟ้า) จํานวน     1 อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ 13,716 บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)   
                                                                              
เป็นเงิน     164,592      บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  (ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา) จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ 13,716 บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)   
                                                                          
 เป็นเงิน 164,592  บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,964 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
                                                                         เป็น
เงิน    119,568    บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง พนักงานขับรถยนต) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ   14,363    บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                         เป็น
เงิน    172,356    บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง คนสวน)  จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ   12,690    บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
เป็นเงิน    152,280    บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา 1)    จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ   13,758   บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
เป็นเงิน   165,096    บาท 

-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป (ตําแหนง คนงานสูบน้ํา) หมูที่ 1 และหมูที่ 2 จํานวน 2
 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  18,000  บาท  เป็นระยะเวลา 12
 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)      
เป็นเงิน    216,000    บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง ผูชวยวิศวกรโยธา) กองชาง จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ   15,900  บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
เป็นเงิน    190,800    บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง การ  ดังนี้ 1) พระรา
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ชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาบล
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
 4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาบ
ลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลง วันที่ 6 สิงหาคม 2557 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,992 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง พนักงาน        ขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  3,321  บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)   
              เป็นเงิน     39,852    บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ    -     บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
                เป็นเงิน         -         บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ    -     บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)             
    เป็นเงิน         -         บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนง คนสวน)  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ   595   บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 –
 30 กันยายน 2565)     
เป็นเงิน       7,140     บาท 

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตําแหนงพนักงานสูบน้ํา 1) จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ    -     บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)                   
 เป็นเงิน         -         บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป (ตําแหนง คนงานสูบน้ํา)  จํานวน 2 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ  2,000  บาท  เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 –
 30 กันยายน 2565)     
เป็นเงิน     24,000     บาท
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ - เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต . เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวน ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาบ
ลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ใหพนักงานสวน ตาบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตาบลไดรับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 153/212



เคหะและชุมชน 00241)

งบดําเนินงาน รวม 1,620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 475,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ “โบนัส” ประจําปี ใหแกขา
ราชการ, พนักงานจาง, ลูกจางทุกคนในสวนกองชาง (อบต.บาน
เกา) ที่มีสิทธิไดรับเงินโบนัส จากการผานการประเมินผลการทํา
งาน และผลการประเมิน ผานตามเกณฑตัวชี้วัดของทางคณะ
กรรมการที่ทางจังหวัดฯ แตงตั้งพิจารณาผลงานฯ โดยผู
บริหาร อบต.บานเกา          เป็นผูมีอํานาจในการอนุมัติ “เงิน
โบนัส” ประจําปี  
เป็นเงิน    250,000    บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก ขาราชการสวนทอง
ถิ่น, พนักงานจาง, ลูกจางในสวนกองชาง (อบต.บานเกา) ที่ไดรับ
คําสั่งใหมาปฏิบัติหนาที่ ในการรวมประมาณราคาคากอ
สราง, การควบคุมงานจาง และตรวจรับงานจาง ฯลฯ  ตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถเบิกจายคา
ตอบแทนได                 
เป็นเงิน    100,000    บาท
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชน
ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
 3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบ ต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจาปีสาหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

คาเชาบาน จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น, หรือพนักงานจางในสวนกองชาง (อบต.บานเกา) ซึ่งมีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบที่ทางราชการกําหนดใหเบิกจายได
    เป็นเงิน     75,000     บาท
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2548
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชา บานของขาราชการสวนทองถิ่น 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขาราชการสวน
ทองถิ่น, พนักงานสวนตําบล   ในกองชาง (อบต.บานเกา) ซึ่งมี
สิทธิเบิกจายไดตามที่ระเบียบทางราชการกําหนดใหเบิกได  เป็น
เงิน   50,000     บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ จํานวน 950,000 บาท

-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  เพื่อจายเป็นคาลง
ทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ              ที่ขาราชการสวนทอง
ถิ่น, พนักงานจางในสวนกองชาง (อบต.บานเกา) จะตองเขารับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู          ในหลักสูตรตางๆ ที่กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการจัดฝึกอบรม หรือรวมกับ
หนวยงานราชการอื่นๆ        จัดฝึกอบรม รวมถึงไปเขารวม
สัมมนาทางวิชาการอันเป็นประโยชนตอการบริหาร
งานราชการ การพัฒนาในสวน          กองชาง  โดยไดรับการ
อนุมัติจากผูบริหาร อบต.บานเกา 
เป็นเงิน     50,000    บาท  

-คาจางเหมาจัดทําป้าย, แผนที่, และเอกสารเผยแพรขอมูลขาว
สาร และอื่นๆ  ที่เป็นประโยชนในการปฏิบัติงานดานชางฯ ตลอด
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จนจัดทําป้ายเตือนระวังตางๆ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธรูปแบบ
ตางๆ              และการจางเหมาจัดทําสื่อตางๆ ที่เป็นประโยชน
ตอชุมชน พรอมจางเหมาออกแบบป้าย, แผนที่, และอื่นๆ ที่เกิน
ศักยภาพที่กองชาง (อบต.บานเกา) ไมสามารถดําเนินการเอง
ได ตองใชผูชํานาญเฉพาะดาน (โดยมีอัตราจางเหมา      ตอ
หนวยไมเกิน 5,000 บาท) 
เป็นเงิน      30,000   บาท  

-คาจางเหมาการอัดขยายภาพถาย, ถายแบบพิมพเขียว, ภาพถาย
โครงการแผนที่ขนาดใหญ   ที่จําเป็นตองใชเกี่ยวของกับการ
บริหารงานโครงการของ อบต.บานเกา ในสวนที่กองชางตองรับ
ผิดชอบอยู เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาของ อบต.บาน
เกา ใหเป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี สอดคลองกับภารกิจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกินศักยภาพของสวน
กองชาง   เป็นเงิน      30,000   บาท 
 

-คาจางเหมาบริการซอมแซมและการติดตั้งระบบกลองวงจร
ปิด  เป็นคาจางเหมาผูประกอบการภาคเอกชน มาตรวจสอบ
สภาพการใชงานของกลองวงจรปิด หรือทําการซอมแซมระบบ
กลองวงจรปิดที่ชํารุดเสียหายหรือทําการเคลื่อนยายระบบ
กลองวงจรปิด เพื่อใหสามารถทําการใชงาน และใชประโยชนจาก
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปิดไดอยางคุมคาทั้งภายนอกที่ทํา
การ อบต. และภายในที่ทําการ อบต.บานเกา ตามสภาพความจํา
เป็นและความเหมาะสม ซึ่งเกินศักยภาพของกองชางจะดําเนิน
การได  เป็นเงิน    150,000    บาท

-คาจางเหมาบุคคลภายนอกใหเขามาชวยปฏิบัติงานในสวนกอง
ชาง   เป็นคาใชจายในการ        จางเหมาบุคคลทั่วไปภาย
นอก  ที่ไมไดอยูในกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง อบต.บาน
เกา โดยใหเขามาชวยทํางานตางๆ ตามที่ ผอ.กองชาง เสนอความ
ตองการใหผูบริหาร อบต.บานเกา พิจารณาอนุมัติใหสอดคลอง
กับปริมาณงานของกองชาง อบต.บานเกา   
เป็นเงิน    540,000    บาท
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-คาจางเหมาบริการผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญการสราง
ดูแลบริการระบบเครื่องกรองน้ํา  เป็นคาจางเหมาผูประกอบการ
ทําการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครื่องกรองน้ําประปาที่ อบต
.บานเกา จัดสรางใชงานภายในที่ทําการ อบต.บานเกา เป็นการ
ซอมบํารุงและลางทําความสะอาดระบบประปาและเครื่องกรองน้ํา
ระบบประปาทั้งระบบ     
เป็นเงิน   150,000    บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคา สาธารณูปโภค

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดทําผังชุมชน, คาใชจายในดานพัฒนาสภาพแวด
ลอมและทิวทัศนใหเป็นไปตามมาตรฐานการวางผังเมือง

จํานวน 40,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําผังชุมชน, คาใชจายในดาน
พัฒนาสภาพแวดลอมและทิวทัศนใหเป็นไปตามมาตรฐานการวาง
ผังเมือง เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถรวมมือกับ
ชุมชนในการวางแผน และจัดทําผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ  เป็นเงิน      40,000    บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

คาใชจายในการเดินทางเขารับการฝึกอบรมหรือไปสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางเขารับการฝึกอบรมหรือไป
สัมมนา โดยเป็นคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางเขารับการฝึกอบรม และสัมมนาของขา
ราชการ, พนักงานจาง   ในฝายกองชางฯ ตามที่ผูบริหาร อบต
.บานเกา พิจารณาอนุญาตใหเขารับการฝึกอบรมหรือเขารวมการ
สัมมนาได 
เป็นเงิน      30,000    บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของฝายกอง
ชาง  เชน กระดาษถายเอกสาร, แฟ้ม, กระดาษไข, กระดาษเขียน
แบบ, ตัวอักษร, ปากกา, ดินสอ, น้ํายาลบคําผิด และวัสดุสํานัก
งานอื่นๆ ที่จําเป็นจําตองใชในสวน  กองชาง     
  เป็นเงิน      30,000    บาท
 เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)
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วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ฯลฯ
 เชน ปูนซีเมนต, สี, พูกัน, แปรงทาสี, ตะปู, กระเบื้อง, ไม และ
วัสดุกอสรางอื่นๆ ที่จําเป็นตองใชในการซอมบํารุง หรือซอมแซม
ความเสียหายที่เกิดกับโครงสราง หรือสภาพพื้นที่ภายใน
อาคาร นอกอาคารที่ทําการ อบต.บานเกา
เป็นเงิน      25,000     บาท  
 เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

      (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน 00241)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่ใชใน
ระบบคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก, โปรแกรม, หมึกปริ้นซ
เตอร ฯลฯ ที่จําเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงานในระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีใชงานอยูในฝายกองชาง
เป็นเงิน      50,000    บาท
  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ     

      (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน 00241)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตั้งไวแลวเป็นวัสดุ
ที่อาจจะจําเป็นตองใชกรณีอื่นๆ เรงดวน แตอาจจะไมมีอยูใน
รายการการตั้งงบประมาณในหมวดคาวัสดุและระเบียบของทาง
ราชการ                          
เป็นเงิน      20,000     บาท  
 เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ 

      (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน 00241)

งบลงทุน รวม 3,270,856 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําครุภัณฑเกี่ยวกับป้าย, แผนที่, หรือครุภัณฑ
โครงสรางดานการเผยแพรขอมูลขาวสารทางราชการ เพื่อ
ประโยชนในการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ตลอดจนจาง
เหมาจัดทําป้าย, แผนที่ ที่เกินศักยภาพที่กองชาง อบต.บาน
เกา จะดําเนินการเองได (ที่มีราคาตอหนวยเกินกวา 5,000
 บาท)  เป็นป้ายครุภัณฑ, แผนที่ ที่มีอายุการใชงานคงทนยาว
นาน)   

เป็นเงิน      55,000     บาท  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 5) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก ประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 6) หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่ จัดเป็นวัสดุและ

       (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน 00241)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,215,856 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางตอเติมอาคารบรรเทาสาธารณภัย(อบต.บานเกา) จํานวน 1,598,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินโครงการกอสรางตอเติมอาคารบรรเทาสาธารณ
ภัย(อบต.บานเกา) หมูที่ 1 ตําบลบานเกา  อําเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี โดยสวนที่ตอเติมมีขนาดกวาง 35 ม. และความ
ยาว 23 ม. เป็นไปตามแบบที่อบต.บานเกา กําหนด จํานวน 1
 แหง พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
      เป็นเงิน 1,598,000 บาท  

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  00241)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หนา 196)

โครงการกอสรางป้อมรักษาความปลอดภัยดานหนาที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา

จํานวน 94,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินโครงการกอสรางป้อมรักษาความปลอดภัยดาน
หนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเกา หมูที่ 1 ตําบล
บานเกา  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดความกวาง 2.5
 ม. ความยาว 2 ม. จํานวน 1 แหง ( เป็นไปตามแบบที่อบต.บาน
เกากําหนด)    
  เป็นเงิน 94,000 บาท  

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  00241)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 หนา 196)
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โครงการกอสรางรั้วแนวเขตขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา จํานวน 1,373,856 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินโครงการกอสรางรั้วแนวเขตขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเกา หมูที่ 1 ตําบลบานเกา  อําเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี มีความยาวรั้วคอนกรีต 175 ม. ความยาวรั้ว
คาวบอย 821 ม. จํานวน 1 แหง พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย(เป็นไปตามแบบที่อบต.บานเกากําหนด) 
     เป็นเงิน 1,373,856บาท  

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  00241)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 195)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คารายจายกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสรางตามแบบสัญญาแบบปรับ
ราคาได คา (K) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 มาตรา 17 โดยพิจารณาตั้งจายทุกโครงการที่บรรจุอยูในขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
นอกงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ โดยในปีงบ
ประมาณ 2565 ตั้งจายไว  
 เป็นเงิน    150,000     บาท
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประ
จาปีขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  00241)
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณไฟฟ้า
อื่นๆ  เชน สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, สวิทซ, ฟิวส, โคมไฟ, ขาโคม
ไฟฟ้า  และวัสดุอุปกรณไฟฟ้าอื่นๆ ที่ อบต.บานเกา จะตองใชใน
การติดตั้งหรือซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าสองสวางริมทาง
ทั้ง 15 หมูบาน รวมถึงซอมแซมระบบไฟฟ้าสองสวาง ภายใน
อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  

เป็นเงิน     300,000     บาท
  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจายตามงบ ประมาณ               

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน, งานไฟฟ้าและ
ประปา 00242)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,285,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการขับเคลื่อนสรางเครือขายองคกรชุมชนตําบลบานเกา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อนสรางเครือขายองคกร
ชุมชนตําบลบานเกา   เป็นคาดําเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาผูนําชุมชน   การสรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง  และให
เกิดการบูรณาการรวมกันในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง   และ
พัฒนาชาติในภาพรวม  กอใหเกิดความรักและสามัคคีสมานฉันท
ของคนในชาติ                               
 เป็นเงิน    20,000    บาท 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 17 หนา 170)
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คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบในชุมชนพื้นที่ตําบลบานเกา

จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อจายในคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบในชุมชนพื้นที่ตําบลบาน
เกา    เป็นการดําเนินงานโครงการในดานการรักษาความสะอาด
และสรางความเป็นระเบียบในพื้นที่ตําบลบานเกา รวมถึงจัด
กิจกรรมและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว , ตลาด , สวนสาธารณะใน
พื้นที่ใหมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบรอย ไมเกิดมลพิษแกสิ่ง
แวดลอมสรางชุมชนใหนาอยู                                  

                   เป็นเงิน    50,000    บาท 

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                            

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 12 หนา 192)
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คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   เป็น
คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ (ในหลวงรัชกาลที9่)  ของสมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินีนาถ (ในหลวงรัชกาลที่9)    และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่10
)   รวมถึงสงเสริมดําเนินกิจกรรมโครงการ  “ รักษน้ํา รักษ
ปา รักษาแผนดิน ”   ตอเนื่องจากปี 2564 เป็นการแสดงถึงความ
จงรักภักดีแดสถาบันพระมาหากษัตริยไทย                          
                              

                       เป็นเงิน  50,000    บาท 
                           
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 31 หนา 173)
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คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมดานอื่นๆที่เกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

   -คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมดานอื่นๆที่เกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน
โดยเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการในอันที่จะเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่นในดานอื่นๆนอกเหนือจาก
ที่ตั้งงบประมาณรองรับการทํางานเกี่ยวกับการสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชนตามแนวทางหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยใน
ดานการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2565
                                                                              
    
                                                                              
 

                    เป็นเงิน    50,000   บาท

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
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คาใชจายในการดูแลคุมครองและบํารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดูแลคุมครองและบํารุงรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   เป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม
โครงการควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติ  รวมถึงดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (ในหลวงรัชกาลที่9)  

 เป็นเงิน  20,000    บาท 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หนา 191)
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เพื่อจายเป็นคาโครงการรักษาความการบริหารการจัดการบานเมืองที่
ดี

จํานวน 450,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาโครงการรักษาความการบริหารการจัดการบาน
เมืองที่ดี โดยเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการที่จะมี
การอบรมพรอมศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
พัฒนาประสบความสําเร็จดานการบริหารพัฒนาจัดการบานเมือง
ที่ดี  เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตําบลบานเกา ใน
ทุกมิติ อาทิเชน การบริหารงานในราชการ การบริหารราชการ
พัฒนากุลมมวลชน กลุมสตรี กลุมอาชีพ ฯลฯ ที่จะนํากลับมา
พัฒนาตําบลบานเกาในอนาคต โดยมีกลุมเป้าหมายคือ ผู
บริหาร,สมาชิกอบต.,ขาราชการในสํานักงานและตัวแทนกลุม
ตางๆที่สมควรเดินทางไปศึกษาดูงานดังกลาว
นี้                                                         

                       เป็นเงิน   450,000   บาท
                             
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                               

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
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เพื่อจายเป็นคาโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคา โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ   เป็นดําเนินกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษรักษาไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เป็นการสราง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท  ให
เกิดความสามัคคี ความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชนป้องกันสถาบัน
ชาติ,สถาบันพระมาหากษัตริยใหคงอยูตลอดไป
                                                      
                         เป็นเงิน  20,000    บาท 

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                              

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 20 หนา 178)
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารงานการจัดการ
ระบบแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารงานการ
จัดการระบบแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็น
คาใชจายในโครงการที่จะอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน ผูนําทอง
ถิ่นและประชาชนทั่วไป ไดมีความรูและความเขาใจของระบบการ
แพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต (ในปีงบ
ประมาณ 2565)                  

                       เป็นเงิน    30,000    บาท 

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                              

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 137)
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวย, ผูดอยโอกาส, 
ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่งพา

จํานวน 35,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวย , ผูดอย
โอกาส , ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่งพา   เป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูปวย,ผูดอยโอกาสและครอบ
ครับผูมีรายไดนอย  รวมถึงผูไรที่พึ่งพาใหพวกเขาเหลานั้นมีความ
เขมแข็งสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงแกสภาพความ
เป็นอยูในสังคมในระดับหนึ่ง                                
                             

                     เป็นเงิน   35,000   บาท 

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                            

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14 หนา 169)

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 177/212



เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ-กิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัว
ตําบลบานเกา

จํานวน 30,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ-กิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบ
ครัวตําบลบานเกา  เป็นคาใชจายโครงการสงเสริมสถาบันครอบ
ครัว  โดยถือวาเป็นสถาบันพื้นฐานในสังคมไทย  เป็นการใหความ
สําคัญกับการสรางภูมิคุมกันที่จะป้องกันสมาชิกในครอบครัวให
ปลอดภัยจากปญหาตางๆที่เกิดในสังคม  ทําใหคนในครอบครัว
ดํารงชีพอยางมั่นคง  มีความอบอุนลดปญหาทางสังคมที่         
                 

                      เป็นเงิน  30,000   บาท
                                                                              
          
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                            

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หนา 168)
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เพื่อใชจายในการป้องกัน/สรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนจากพิษ
ภัยของยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อใชจายในการป้องกัน/สรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชน
จากพิษภัยของยาเสพติด    เป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรม/โครงการดูแลเด็กและเยาวชนไมใหไปเกี่ยวของกับยา
เสพติด   เป็นการสรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนในกลุม
เสี่ยง   โดยรูปแบบกิจกรรมการบูรณาการรวมกันระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา, โรงเรียน , ผูปกครอง , ผูนําชุมชน , ผู
นําทองที่  และสวนราชการ ในการจัดกิจกรรม  
                              

                      เป็นเงิน   50,000    บาท 

                            
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 174)
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เพื่อใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนการพัฒนา
ทองถิ่น,เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนการ
พัฒนาทองถิ่น,เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เป็นคาใชจายใน
ขบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบลบานเกาเป็นภาพรวมของ
ตําบล  เป็นรูปแบบการฝึกอบรมบุคคลทั่วไปกลุมเป้าหมายใหมี
ความรูดานการวางแผน การจัดทําแผน  พรอมนําขอมูลไปจัดเก็บ
เป็นฐานขอมูล นําไปเป็นประโยชนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ตไป โดยทางองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เป็นผูดําเนินการ
เองทั้งหมด                   

                   เป็นเงิน   20,000   บาท                     

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
                            
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมของแข็งชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 168)
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เพื่อใชจายในโครงการสงเสริมการฝึกอบรมใหกับกลุมอาชีพตางๆ ที่
จัดตั้งขึ้นในตําบลบานเกา

จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อใชจายในโครงการสงเสริมการฝึกอบรมใหกับกลุมอาชีพ
ตางๆ  ที่จัดตั้งขึ้นในตําบลบานเกา  โดยเป็นคาจัดทําโครงการสง
เสริมและพัฒนาอาชีพใหแกกลุมอาชีพตางๆ  และผูที่สนใจอยากมี
อาชีพเสริม  เพิ่มรายได ตลอดจนยกระดับใหมีรายไดดูแลครอบ
ครัวจากอาชีพหลัก  รวมถึงเป็นการพัฒนากลุมทุกระดับใหมีความ
เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดใน
อนาคต                                                         

                       เป็นเงิน    50,000   บาท
                              
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                             

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 22 หนา 171)
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เพื่อใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาเด็ก, เยาวชนในตําบลบาน
เกา(กิจกรรมสภาเด็ก)

จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาเด็ก,เยาวชนใน
ตําบลบานเกา(กิจกรรมสภาเด็ก)  เป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรม/โครงการสงเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในตําบล
บานเกา  ใหสุขภาพและจิตใจมั่นคุณธรรม  จริยธรรม เนนการทํา
ความดี มีความสํานึกบุญคุณกตัญูตอบิดา มารดา คนในครอบ
ครัว สงเสริมทักษะดานเรียนรูชีวิต,เพิ่มพูนสติปญญา,การหลีกหาง
จากปญหายาเสพติด ตลิดจนปลูกฝ่งในดานการเขามามีสวนรวมที่
จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนสอดคลอง
กับการดําเนินงานของสภาเด็ก ที่องคการบริหารสวนตําบลบาน
เกา จัดตั้งขึ้น                   

                    เป็นเงิน   30,000   บาท
   
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                              

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 32 หนา 173)
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เพื่อใชจายในดานการดําเนินงานการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ตําบลบานเกา (นอกเหนือจากเบี้ยยังชีพ)

จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อใชจายในดานการดําเนินงานการสงเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการในตําบลบานเกา (นอกเหนือจากเบี้ยยังชีพ)   เป็นคาใชจาย
การจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในภาพรวมทั้งตําบลบานเกา  ใหผูพิการไดมีสุขภาพจิตใจที่
ดี มีทัศนคติที่ดีตอสังคม  มั่นใจวาสังคมจะไมทอดทิ้งพวกเขาเหลา
นั้น  ใหคนพิการภาคภูมิใจและอยูในสังคมไดอยางสงา
งาม  สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมเป็นภาระแกครอบครัวหรือสังคม
ในชุมชน                               

                    เป็นเงิน     50,000     บาท 

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                           

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หนา 168)
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เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสรางความรูสูชุมชนในระดับ
พื้นที่

จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสรางความรูสูชุมชนใน
ระดับพื้นที่  เป็นคาใชจายในกระบวนการเรียนรูสูประชาชนใหรู
ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารทางราชการ และมีความสามารถ
ติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราช                        

                        เป็นเงิน 20,000 บาท                  

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                               

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 183)
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เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบล
บานเกา

จํานวน 150,000 บาท

    -เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ตําบลบานเกา  เป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลบานเกา ใหมีความสุขในทุก
ดาน อาทิ ดานสุขภาพ , ดานสังคม , ดานจิตใจ และจัดกิจกรรม
นันทนาการใหแกผูสูงอายุ ในลักษณะ โรงเรียนผูสูงอายุที่จัดตอ
เนื่องมาตลอดและที่จัดขึ้นในปีงบ
ประมาณ 2565
                                                                  

                       เป็นเงิน   150,000   บาท
 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557                         

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 24 หนา 171)
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เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสรางการเรียนรูและการปฏิบัติที่ถูกตอง
ในการกําจัดขยะ,คัดแยกขยะครัวเรือนพื้นที่ตําบลบานเกา

จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสรางการเรียนรูและการปฏิบัติที่
ถูกตองในการกําจัดขยะ,คัดแยกขยะครัวเรือนพื้นที่ตําบลบาน
เกา  โดยเป็นคาใชจายการจัดกิจกรรม/โครงการใหความรูและ
ปฏิบัติที่ถูกตองในการคัดแยกขยะ  การกําจัดขยะภายในครัว
เรือนกอนจะนําไปทิ้ง  ณ จุดรองรับขยะ  สรางใหเกิดความ
ปลอดภัยจากโรคตางๆ  ที่มีสาเหตุมาจากขยะสะสม  นอกจากนี้
ทําใหเกิดรายไดเสริมจากการคัดแยกขยะ    
                              

                      เป็นเงิน   50,000   บาท 

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1
) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                              

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 191)
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกองทุนแม ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 30,000 บาท

   -อุดหนุนโครงการกองทุนแม ประจําปีงบประมาณ 2565  โดย
เป็นการใหการสนับสนุนตามโครงการกองทุนแมของแผนดิน  โดย
องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจะพิจารณาใหแกหมู
บาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินในเขตพื้นที่ตําบลบานเกา ที่มี
การจัดตั้งไวและทําเรืองรองขอการสนับสนุนงบประมาณ จาก
องคการบริหารสวนตําบลบาน
เกา                                                                

                    เป็นเงิน   30,000   บาท 

  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวัน ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559                              

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 16 หนา 170)
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อุดหนุนโครงการอื่นๆของที่ทําการปกครองอําเภอเมืองกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท

   -อุดหนุนโครงการอื่นๆของที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาญจนบุรี  เพื่อใหการสนับสนุนในการดําเนินงานดานอื่นๆของที่
ทําการปกครองอําเภอเมืองกาญจนบุรีที่จะดําเนินการในปี พ.ศ
. 25654  นอกเหนือจาก 4 โครงการดังกลาว เพื่อสรางความเขม
แข็งหรือแกไขปญหาใหแกประชาชนที่ประสบปญหาจากสภาพ
สังคมปจจุบัน โดยพิจารณาใหการสนับสนุนไว
                                                                              
                                      
                                                                              
                                
                           เป็นเงิน  20,000  บาท
  
   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวัน ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
 
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
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อุดหนุนตามนโยบายการดําเนินงานการป้องกันและแกไขปญหายา
เสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 60,000 บาท

   -อุดหนุนตามนโยบายการดําเนินงานการป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นการใหการสนับ
สนุนงบประมาณแกที่ทําการปกครองอําเภอเมืองกาญจนบุรี “
ศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
กาญจนบุรี” ตามที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี มีหนังสือขอรับการ
สนับสนุน (หนังสือ ดวนที่สุด ที่กจ.0118/ว.1715 ลงวันที่ 30
 เมษายน 2564) จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
 1.โครงการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการชาง
อําเภอเมืองกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2.โครงการเพิ่มศักยภาพผูประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอเมืองกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 3.โครงการเยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพติด อําเภอเมือง
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 4.โครงการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณเพื่อคนหา ผู
เสพ ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษา,ฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด อําเภอเมืองกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- โดยทางอําเภอเมืองกาญจนบุรีไดเสนอขอรับการอุดหนุนงบ
ประมาณจาก อปท. แหงละ เป็นเงิน 60,000 บาท

    เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวัน ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  

 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน,งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 605,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแดพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่จะ
จัดขึ้น ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเกา เพื่อเป็นการ
นอมถวายความจงรักภักดีอยางหาที่สุดมิไดที่ประชาชนชาวไทยทั่ว
ประเทศไมเคยลืมพระองคทานจากหัวใจของมวลหมูพสกนิกรชาว
ตําบลบานเกาที่มีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลย
เดช (รัชกาลที่ 9) (5 ธันวาคม 2565)  

                      เป็นเงิน  20,000  บาท

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559      

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ00261)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11 หนา 156)
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เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแดองค
สมเด็จพระบรมราชินี (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2565)

จํานวน 25,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด
องคสมเด็จพระบรมราชินี (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา  (3 มิถุนายน 2565) ที่จะจัดขึ้น ณ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา เป็นการนอมถวายความจงรัก
ภักดีที่มวลหมูพสกนิกรมีแดพระองคทาน         

                        เป็นเงิน  25,000   บาท 
 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ00261)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 12 หนา 156)

วันที่พิมพ : 22/4/2565  12:51:44 หนา : 191/212



เพื่อจายเป็นคาจัดงาน หรือกิจกรรมแดองคพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว  (รัชกาลที่ 10) แหงราชวงคจักรี

จํานวน 150,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาจัดงาน หรือกิจกรรมแดองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  (รัชกาลที่ 10) แหงราชวงคจักรี  โดยที่พสกนิกร
ทุกหมูเหลา รวมถึงประชาชนทุกหมูเหลารวมใจจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  (28
 กรกฎาคม 2565) ที่จะจัดขึ้น ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบานเกา เป็นการนอมถวายความจงรักภักดีที่มวลหมู
พสกนิกรมีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที1่0)      
              
                     เป็นเงิน     150,000       บาท 
 
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ00261)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 12 หนา 156)
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เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 280,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปี พ.ศ. 2565 ที่
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ไดทําการจัดขึ้นเป็นประจําทุก
ปี ในภาพรวมของตําบลบานเกา โดยพิจารณาหาพื้นที่จัดงานตาม
ความเหมาะสม และความคลองตัวประหยัดงบประมาณ             
              

                    เป็นเงิน     280,000      บาท   
  
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ00261)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 139)
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ไทย-พมา 
(งานประจําปีเปิดดานถาวร) บริเวณดานบานพุน้ํารอน ประจําปีพ.ศ. 
2565

จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรม ไทย-พมา (งานประจําปีเปิดดานถาวร)  บริเวณดาน
บานพุน้ํารอน ประจําปีพ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการกระชับความ
สัมพันธระหวางชนชาติไทยและชนชาติพมาโดยการใชศิลป
วัฒนธรรมและกีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธน ณ บริเวณจุดผาน
แดนการคาชายแดนบานพุน้ํารอน หมูที่ 12 ตําบลบานเกา อําเภอ
เมืองกาญจนบุรี                   

                     เป็นเงิน    50,000    บาท 

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ00261)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 54 หนา 165)
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เพื่อเป็นคาจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ (ใน
ราชกาลที่ 9)

จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อเป็นคาจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 และสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารีฯ (ในราชกาลที่ 9) ที่ทั้ง 2 พระองคไดปฏิบัติพระราช
กรณียกิจดูแลทุกขสุขของประชาชนทั้งประเทศตลอดมาจนถึงราช
กาลที่ 10                                     

                         เป็นเงิน  20,000  บาท                         

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559       

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศาสนา,วัฒนธรรมและนันทนาการ00261)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 15 หนา 156)
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เพื่อเป็นคาจัดกิจกรรมหรือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (12 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อเป็นคาจัดกิจกรรม หรือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา (12 สิงหาคม พ.ศ. 2565)  ที่จะจัดขึ้น ณ ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลบานเกา เป็นการแสดงออกถึงการ
นอมถวายความจงรักภักดีที่มวลหมูพสกนิกรมีแดพระองค
ทาน              

                      เป็นเงิน   20,000  บาท   

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ00261)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14 หนา 156)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

   -เป็นใหการสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณโดยการจัดงานเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทางจังหวัด
กาญจนบุรี จะทําการจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ณ อนุสาวรีย
ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ตามที่ทางจังหวัดไดทําหนังสือรับการสนับสนุนจากอ
ปท.จังหวัดกาญจนบุรี 

                        เป็นเงิน  40,000  บาท

  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวัน ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ,งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ00261)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 19 หนา 170)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรม/โครงการดานนันทนาการ หรือดานวิชาการ การ
ทัศนศึกษา และอื่น ๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรม/โครงการดานนันทนาการ หรือดาน
วิชาการ การทัศนศึกษา และอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือจากที่ตั้งงบ
ประมาณใชจายดังกลาวแลว โดยเป็นกิจกรรม/โครงการที่ผู
บริหาร อบต.บานเกา สั่งใหดําเนินการ และเป็นโอกาสที่สามารถ
เบิกจายเงิน หรือจัดขึ้นไดตามระเบียบที่ทางราชการไดกําหมดให
ดําเนินการ และเบิกจายงบประมาณได  
      เป็นเงิน  50,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและนันทนาการ, งาน
กีฬาและนันทนาการ 00262)
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คาจัดซื้อวัสดุของรางวัล หรือเงินรางวัล ใชในการจัดงานประเพณี จํานวน 80,000 บาท

-  เป็นคาจัดซื้อวัสดุของรางวัล หรือเงินรางวัล ใชในการจัดงาน
ประเพณี หรือเป็นคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการ
จัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และตอตานยาเสพติด หรือ
คาจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลในการจัดงานรัฐพิธี หรือ
ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
 ตามนโยบายของผูบริหาร อบต.บานเกา โดยเป็นกิจกรรม หรือ
โครงการที่สามารถเบิกจายไดตามที่ระเบียบทางราชการได
กําหนดไว                        
เป็นเงิน  80,000  บาท 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

          (ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและ
นันทนาการ, งานกีฬาและนันทนาการ 002
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คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลบานเกา  เป็นกีฬา
สําหรับเยาวชน/ประชาชน

จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล
บานเกา  เป็นกีฬาสําหรับเยาวชน/ประชาชน โดยการจัดแขงขัน
กีฬาพื้นบานชนิดตาง ๆ รวมถึงกีฬาสากลชนิดตาง ๆ เป็นการนํา
การกีฬาสรางสามัคคีความรักความผูกพันธใหเกิดขึ้นใน
ชุมชน ครอบครัว และ เป็นการใชกีฬานําเยาวชน, ประชาชนออก
หางจากยาเสพติด และอบายมุขตาง ๆ หันมาใสใจตอสุขภาพราง
กายใหมีความแช็งแรง และสมบูรณทนตอโรคภัยไขเจ็บ 
                    
เป็นเงิน 65,000  บาท
                                       
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและนันทนาการ, งาน
กีฬาและนันทนาการ 00262)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 16 หนา 157)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรม/โครงการเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ประจําปี พ.ศ. 2565

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความยึดมั่น และสงเสริมเกื้อหนุนพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนา
ประจําชาติ  โดยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกัน ณ
 สถานที่ที่เหมาะสม ในเขตรับผิดชอบขององคองคการบริหารสวน
ตําบลบานเกา หรือนอกพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา  
                       เป็นเงิน  35,000 บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและนันทนาการ,งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น00263)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หนา 155)
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คาจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย (วันลอยกระทงประจําปี พ.ศ.2565)

จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย (วันลอยกระทงประจําปี พ.ศ
.2565)  ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลบานเกา จัดขึ้นเป็น
ประจําทุกปี เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทยเป็นมรดกตกทอดใหแกคนรุนลูก รุน
หลาน ไดมีความภาคภูมิใจตลอดไป        
  เป็นเงิน   250,000 บาท
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559                                                                     

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา, วัฒนธรรมและนันทนาการ, งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 154)
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คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรม, จริยธรรม, 
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกบุคลากรในองคกรฯ

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม
คุณธรรม, จริยธรรม, พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกบุคลากรใน
องคกรฯ ไดแก ผูบริหาร อบต., ขาราชการ, ลูกจาง, พนักงาน
จาง รวมถึงผูนําทองที่, ผูนําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป  เป็นการ
พัฒนาบุคคล ใหยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ, การใหบริการประชาชน ตลอดจนการใชชีวิตในสังคม
ปจจุบันอยางมีคุณคาอยูในศิลธรรมอันดี  
  เป็นเงิน  35,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและนันทนาการ,งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น00263)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11 หนา 184)
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คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันกตัญูประจําปี พ.ศ.2565  ที่
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา

จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันกตัญูประจําปี พ.ศ
.2565  ที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดขึ้นเป็นประจําทุก
ปี เพื่อแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของผูสูงอายุและเป็นการ
อนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยไว 
                                                                       เป็น
เงิน 350,000 บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา,วัฒนธรรมและนันทนาการ,งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น00263)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1หนา 154)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,696,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการซอมแซมถนนลูกรัง, ถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีต     
               หรือสาธารณูปโภคดานโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ในเขต 
อบต.บานเกา

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซมถนนลูกรัง, ถนนลาด
ยาง, ถนนคอนกรีต  หรือสาธารณูปโภคดานโครงสรางพื้นฐาน
อื่นๆ ในเขต อบต.บานเกา เป็นถนนสาธารณูปโภคภายในหมูบาน
ที่ชํารุดเสียหาย จากการใชงาน หรือจากภัยธรรมชาติ  ใหกลับมา
มีสภาพใชงานไดตามปกติ  โดยจะพิจารณาซอมแซม  เป็น
ชวงๆ หรือซอมแซมตลอดทั้งเสนทางตามความเหมาะสมและ
สภาพความเสียหาย (ไมไดอยูในงบกลาง)       
เป็นเงิน    200,000    บาท  
  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546   

  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา, งานสรางโครง
สรางพื้นฐาน  00312)
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งบลงทุน รวม 2,496,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,496,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนเขาแปลงนา หมูที่ 13 
บานทาทุงนา ตําบลบานเกา อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 207,000 บาท

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนเขาแปลงนา หมู
ที่ 13 บานทาทุงนา ตําบลบานเกา อําเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 69 เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 276 ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบอบต.กําหนด)  
  เป็นเงิน 207,000 บาท
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546     
          
 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา, งานกอ
สราง  00312)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 198 หนา 86)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนเขาศาลเจาแมทาทุง
นา เชื่อมตําบลวังเย็น หมูที่ 13 บานทาทุงนา  ตําบลบานเกา อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 290,000 บาท

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนเขาศาลเจาแมทา
ทุงนา เชื่อมตําบลวังเย็น หมูที่ 13 บานทาทุงนา  ตําบลบาน
เกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกวาง 4.00
 เมตร  ยาว 96 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 384 ตารางเมตร  พรอมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (ตามแบบอบต.กําหนด) เป็นเงิน 290,000บาท
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546                

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา, งานกอ
สราง  00312)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 210 หนา 89)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทาโป๊ะ ซอย4 หมูที่ 3 
บานทาโป๊ะ ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 500,000 บาท

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทาโป๊ะ ซอย4 หมู
ที่ 3 บานทาโป๊ะ ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี กวาง 4 เมตร  ยาว 165 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 660 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบอบต
.กําหนด)
 เป็นเงิน 500,000 บาท
  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546         

     (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา, งานกอ
สราง  00312)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 46 หนา 54)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนวัดศิลามงคล - บาน
นางละออ มงคลเอี่ยม หมูที่ 11 บานสามหนอง ตําบลบานเกา  
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 500,000 บาท

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนวัดศิลา
มงคล - บานนางละออ มงคลเอี่ยม หมูที่ 11 บานสาม
หนอง ตําบลบานเกา  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   กวาง 4
 เมตร  ยาว 165 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 660 ตาราง
เมตร  พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบอบต.กําหนด) 
เป็นเงิน 500,000 บาท
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546        

  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา, งานกอ
สราง  00312)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 178 หนา 82)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรื้อถนนลาดยางเดิม  
เสนซอย5 หมูที่ 12 บานพุน้ํารอน ตําบลบานเกา อําเภอเมือง   
จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 499,000 บาท

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรื้อถนนลาดยาง
เดิม  เสนซอย5 หมูที่ 12 บานพุน้ํารอน ตําบลบานเกา อําเภอ
เมือง   จังหวัดกาญจนบุรี โดยทําการรื้อ กวาง 4 เมตร ยาว 50
 เมตร และกอสรางใหมกวาง 4 เมตร  ยาว  164
 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50
 เมตร  พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 656 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบอบต.กําหนด)
 เป็นเงิน 499,000 บาท
              
  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา, งานกอ
สราง  00312)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 192 หนา 85)
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โครงการปรับปรุงผิวถนนและลานคอนกรีตแอสฟลทติกคอนกรีต
พรอมฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ํา เสนทางลงทาน้ํา หมูที่ 9 บานลํา
ทราย ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 500,000 บาท

- โครงการปรับปรุงผิวถนนและลานคอนกรีตแอสฟลทติกคอนกรีต
พรอมฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ํา เสนทางลงทาน้ํา หมูที่ 9 บานลํา
ทราย ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยดําเนิน
การปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4 ม. ยาว 115 ม
. คิดเป็นพื้นที่ 460 ตร.ม. พรอมปูทับลาน  คอนกรีตขนาด
กวาง 17.80 ม. ยาว 27.50 ม. คิดเป็นพื้นที่ 490 ตร.ม. รวมพื้นที่
ปูแอลฟลทติกคอนกรีตทั้งหมด 950 ตร.ม. หนา 0.05 ม.  พรอม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบอบต.กําหนด)  
เป็นเงิน 500,000 บาท
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 

  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา, งานกอ
สราง  00312)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 137 หนา 73)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 499,000 บาท

งบลงทุน รวม 499,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 499,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร บริเวณที่ดินนางวิชุดา 
ประสมทรัพย หมูที่ 3 บานทาโป๊ะ ตําบลบานเกา  อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 499,000 บาท

- โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร บริเวณที่ดินนางวิชุ
ดา ประสมทรัพย หมูที่ 3 บานทาโป๊ะ ปากกวาง 29.50
 เมตร  ปากยาว 110 เมตร  กนกวาง 23.50 เมตร  กนยาว 104
 เมตร  ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอย
กวา 11,340.22 ลูกบาศกเมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย    (ตามแบบอบต.กําหนด)    จํานวน 1 ลูก 
เป็นเงิน   499,000  บาท
  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546              

    (ปรากฏในแผนงานการเกษตร, งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  00321)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หนา 106)
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350,000 350,000

50,000 50,000

14,397,600 14,397,600

3,674,400 3,674,400

96,000 96,000

1,000,000 1,000,000

687,074 687,074

180,000 180,000

366,615 366,615

50,000 50,000

450,000 450,000

514,080 514,080

42,120 42,120

42,120 42,120

86,400 86,400

2,750,400 2,750,400

6,029,880 6,735,156 621,360 13,386,396

34,080 67,200 21,180 122,460

252,000 42,000 42,000 336,000

1,620,060 1,961,688 1,537,224 5,118,972

98,760 18,000 70,992 187,752

361,200 361,200

214,560 214,560

925,000 50,000 752,000 150,000 350,000 2,227,000

20,000 20,000

500,000 120,000 75,000 695,000

135,000 20,000 50,000 205,000

788,000 250,000 1,038,000

2,787,000 950,000 3,737,000

50,000 50,000

20,000 100,000 120,000

300,000 300,000

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายของศูนย์สูบน ้าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการ

ค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

เงินประจ้าต้าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

ค่าตอบแทนรายเดือน

เพ่ือจ่ายให้แก่ส้านักงานราช

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนประจ้าต้าแหน่ง

เพ่ือจ่ายสมทบให้แก่กองทุน( 

เพ่ือจ่ายสมทบให้แก่กองทุน

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ

เงินบ้าเหน็จบ้านาญ(ประโยชน์

เงินส้ารองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบี ยยังชีพความพิการ

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการเกษตร รวมแผนงาน
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
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50,000 85,000 135,000

30,000 30,000

20,000 20,000

200,000 200,000

100,000 100,000

55,000 55,000

70,000 70,000

50,000 50,000

60,000 60,000

1,760,000 1,760,000

121,000 121,000

100,660 100,660

289,000 289,000

20,000 20,000

30,000 30,000

90,000 90,000

100,000 100,000

100,000 100,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

73,100 73,100

50,000 50,000

100,000 100,000

398,300 398,300

9,600 9,600

100,000 100,000

50,000 50,000

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000 100,000

7,200 7,200

40,000 40,000

30,000 30,000

20,000

50,000

50,000

50,000

20,000

450,000

ค่าใช้จ่ายในการดูแลคุ้มครอง 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรักษา 450,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน 50,000

ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนสร้าง 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าผังชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับ

โครงการอบรมให้ความรู้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในระบบ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

โครงการอบรม  กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

โครงการกิจกรรมรักการอ่าน

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในระบบอินเตอร์เน็ต

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหรือการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

กิจกรรม/โครงการรณรงค์

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ประเภทรายจ่ายการจัด

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

ประเภทเพ่ือป้องกันภัย

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งของ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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20,000

30,000

35,000

30,000

50,000

20,000

50,000

30,000

50,000

20,000

150,000

50,000

35,000

50,000

250,000

80,000

65,000

35,000

350,000

20,000

25,000

150,000

280,000

50,000

20,000

20,000

200,000 200,000

80,000 45,000 30,000 155,000

85,000 5,335,199 5,420,199

150,000 150,000

950,000 950,000

50,000 250,000 300,000

30,000 30,000

115,000 75,000 50,000 240,000

50,000 50,000

25,000 20,000 10,000 20,000 75,000

30,000 124,920 154,920

281,116 281,116

300,000 300,000

25,000 25,000วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุอ่ืน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุการเกษตร

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนน

ค่าวัสดุ

วัสดุส้านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

เพ่ือเป็นค่าจัดกิจกรรม หรือ 20,000

เพ่ือเป็นค่าจัดกิจกรรมหรือ 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็ก 280,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม 25,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงาน หรือ 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 350,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 65,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ 35,000

ค่าจัดกิจกรรม/โครงการ 250,000

ค่าจัดซื อวัสดุของรางวัล หรือ 80,000

การจัดกิจกรรม/โครงการเน่ือง 35,000

ค่ากิจกรรม/โครงการด้าน 50,000

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 150,000

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000

เพ่ือใช้จ่ายในด้านการ 50,000

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้า 20,000

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 50,000

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 30,000

เพ่ือใช้จ่ายในการป้องกัน/ 50,000

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการเพ่ิม 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 35,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนิน 30,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 30,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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1,280,000 200,000 1,480,000

50,000 72,000 122,000

487,800 487,800

34,200 34,200

250,000 250,000

12,600 12,600

11,000 11,000

55,000 55,000

150,000 150,000

1,598,000 1,598,000

94,000 94,000

1,373,856 1,373,856

150,000 150,000

207,000 207,000

290,000 290,000

500,000 500,000

500,000 500,000

499,000 499,000

500,000 500,000

499,000 499,000

5,464,000 300,000 5,804,000

35,000 35,000

25,000 25,000

30,000 30,000

45,000 45,000

30,000

20,000

60,000

21,301,689 20,721,700 210,000 26,267,139 970,000 235,000 7,698,172 2,696,000 499,000 83,353,700รวม 1,285,000 1,470,000

อุดหนุนโครงการอ่ืนๆของท่ี 20,000

อุดหนุนตามนโยบายการ 60,000

อุดหนุนในการด้าเนินงานของ

อุดหนุนโครงการกองทุนแม่ 30,000

อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์

อุดหนุนโครงการอ่ืนๆท่ี

โครงการขุดสระกักเก็บน ้าเพ่ือ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000

อุดหนุนโครงการการ

โครงการปรับปรุงผิวถนนและ

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ค่ารายจ่ายก่อสร้างส่ิง

โครงการก่อสร้างป้อมรักษา

โครงการก่อสร้างรั วแนวเขต

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทค่าปรับปรุงซ่อมแซม

โครงการก่อสร้างต่อเติม

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์การศึกษา

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

จัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

จัดซื อครุภัณฑ์ส้านักงาน

ประเภทจ่ายเพ่ือซ่อมแซม

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการโทรศัพท์

งบด าเนินงาน


