










































ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 72,893,000    บาท แยกเป็น

หมวดภาษีอากร จ านวน 500,000            บาท

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 400,000        บาท

ประมาณการตามท่ีกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างก าหนด

ภาษีป้าย จ านวน 100,000        บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคาดการจากรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 667,000            บาท

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,000           บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคาดการจากรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 500,000        บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคาดการจากรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000           บาท

ประมาณการจากรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 100,000        บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคาดการจากรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 50,000          บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคาดการจากรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพจ านวน 10,000          บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคาดการจากรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 750,000            บาท

ดอกเบ้ีย จ านวน 750,000        บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รายได้จัดเก็บเอง
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 100,000            บาท

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000          บาท

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 50,000          บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคาดการจากรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 28,576,000        บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 700,000        บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 11,000,000    บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 6,000,000      บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 150,000        บาท

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 9,500,000      บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 90,000          บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม จ านวน 85,000          บาท

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินจ านวน 1,000,000      บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 1,000           บาท

ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ จ านวน 50,000          บาท

ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 42,300,000        บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า   จ านวน42,300,000    บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 72,893,000    บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานบริหารท่ัวไป จ านวน 16,230,962        บาท

งบบุคลากร จ านวน 9,201,872          บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จ านวน 3,779,640          บาท

เงินเดือนนายก / รองนายก จ านวน 532,080        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 

และหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  แยกรายละเอียดดังน้ี

1)  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท จ านวน 12 เดือน

2)  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท จ านวน 2 อัตรา

    จ านวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก / รองนายก จ านวน 45,600          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง
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และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 และหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แยกรายละเอียดดังน้ี

1)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท 

    จ านวน 12 เดือน

2)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 

    950  บาท  จ านวน 2  อัตรา  จ านวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก จ านวน 45,600          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 และหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  แยกรายละเอียดดังน้ี

1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท จ านวน 12 เดือน

2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ  950 บาท  

    จ านวน 2  อัตรา   จ านวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 90,720          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

 และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2  และ

 หนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  แยกรายละเอียดดังน้ี 

1)  ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท 

    จ านวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 3,065,640      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายก
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องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

 และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 และหนังสือ

ส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  แยกรายละเอียดดังน้ี 

2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ   ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จ านวน 12 เดือน           

3)  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ   ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท จ านวน 12 เดือน              

4)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท จ านวน 30 อัตรา จ านวน 12 เดือน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 5,422,232     บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,749,040      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่าย

ควบกับเงินเดือน จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-

2566)   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านักปลัด จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้จ านวน  12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,307,348      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 113,844        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน จ านวน 5,358,000     บาท

ค่าตอบแทน จ านวน 328,000       บาท

ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติ โดยลักษณะงานส่วน

ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงาน และได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการ ในท่ีต้ังส านักงาน

หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลา

ราชการท่ีต้ังส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้

1)  ค่าตอบแทนประธานสภาฯ   ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท จ านวน 12 เดือน
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ปฏิบัติงานน้ันนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วย

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 168,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2562  หรือหนังสือ

ส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีสิทธิได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย จ านวน 3,510,000     บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 550,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)   รายจ่าย

เก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ

ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปักเสาพาดสายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า

รวมถึงค่าติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิขอการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา

เดินสาย และติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิม

ก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน

การติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเคร่ือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเคร่ือง โทรศัพท์ภายใน

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ 

และค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ  

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 550,000        บาท

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ือง

ด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง รวมท้ังค่าบริการ

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายเก่ียวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมา
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นิเทศตรวจเย่ียมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยต้ังจ่ายตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท

0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริง

ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 

(ต้ังไว้จ านวน  50,000 บาท)

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ

อนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เคร่ืองใช้

ในการเล้ียงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการเล้ียงรับรองในการ

ประชุมสภาท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือ

ตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยต้ังตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี

มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  (ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท)

 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชด าริ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การด าเนินการหรือ

สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 1376

ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563  (ต้ังไว้จ านวน 400,000 บาท)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการส่งข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนเข้าฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน

พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

    ค่าใช้จ่ายจัดงานวันท้องถ่ินไทย จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันท้องถ่ินไทย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
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    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการส่ือสารในการพัฒนาระบบ

อินเตอร์เนต

     ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 600,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณี

ครบวาระ หรือเลือกต้ังซ่อม ตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ังก าหนด

    ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงาน กิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นและความเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

พวงหรีด ส าหรับพิธีการ วันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจ าเป็น ค่าสินไหม หรือค่าชดใช้

ความเสียหาย (ประกันรถยนต์)

    ค่ารังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง    จ านวน 150,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงของท่ีสาธารณประโยชน์

ภายในต าบล

     ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงาน จ านวน 600,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างของ อบต.  สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน ตลอดจนผู้น าชุมขนและบุคคล

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษายานพาหนะ ค านวณต้ังงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 1140 ลงวันท่ี 10  เมษายน  2563 เร่ืองหลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย

วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ จ านวน 1,080,000     บาท

วัสดุส านักงาน จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563 



 -9-

เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ

คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ท่ีถูพ้ืน

ตะแกรงเอกสาร น้ าด่ืม เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ กุญแจ เคร่ืองเย็บกระดาษ พระบรม

ฉายาลักษณ์ กระดาน  ไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองค านวณเลข ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563  เช่น

ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ัก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอด

ฟลูออเรสเซนซ์ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุทางการเกษตร เช่น กรรไกรตัดก่ิง ยาก าจัดแมลง ก าจัดวัชพืช  ปุ๋ย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563

เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ผงซักฟอก น้ ายาดับกล่ิน ถังน้ า

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563

เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ากล่ัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรค หัวเทียน

ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27  พฤษภาคม  2563

เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ค านวณต้ังงบ

ประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 

0810.3/ว 1140  ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563  เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563

เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวด า ท่ีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์  ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563

เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563

ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 440,000       บาท

ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้า ค านวณต้ังงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 1140 ลงวันท่ี 10  เมษายน  2563  เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า

สาธารณูปโภค

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและรวมถึงค่าใช้จ่าย เพ่ือให้มาซ่ึงบริการ

ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลข
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โทรศัพท์  ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ในกิจการของ

องค์การบริการส่วนต าบล

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าส่ือสารต่าง ๆ  ค่าโทรภาพ 

ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุส่ือสาร ฯลฯ

งบลงทุน จ านวน 1,621,090     บาท

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1,621,090     บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 149,000       บาท

     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน  จ านวน 59,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่

น้อยกว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง และถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร และก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 

25 แรงม้า (โดยมีคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณเดือน 

พฤษภาคม 2563 ) จ าแนกครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี  

 27 พฤษภาคม 2563

     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV   จ านวน 90,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอยละเอียด ULV ชนิดสะพายหลัง ส าหรับก าจัดยุงและแมลง

 จ าแนกครุภัณฑ์ตามตัวอย่าง   การจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์

ประกอบหนังสือกรมส่งเสริม  การปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี

  27  พฤษภาคม 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,179,190      บาท

     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดต้ังจ านวน 1,135,700      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังกล้อง cctv วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมติดต้ัง

รหัส IP/network Camera ความละเอียดสองล้านพิกเซลข้ึนไป และมีคุณลักษณะท่ีเป็นไป

ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก าหนด จ าแนกครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม 2563
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     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 14,990          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 

มีระบบแฟลชในตัว (โดยมีคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

พฤษภาคม 2563) จ าแนกครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545    ลงวันท่ี 

 27 พฤษภาคม 2563

     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 น้ิว 

จ านวน 13,500          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 น้ิว 

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 13,500 บาท ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล

คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด (โดยมีคุณลัษณะและราคาเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ พฤษภาคม 2563) จ าแนกครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของ

ท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์  ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545     

ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี   จ านวน    15,000บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 15,000 บาท คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด (โดยมีคุณลัษณะและราคาเป็นไป

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ พฤษภาคม 2563)  จ าแนกครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์  ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

 ท้องถ่ินท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563    

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 7,500           บาท

     ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 7,500           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 3 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ส าหรับนักวิชาการสาธารณสุข

จ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 85,400         บาท

     ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 84,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวน 2 เคร่ือง และเคร่ือง
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ส ารองไฟฟ้า จ านวน 2  เคร่ือง  ตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด จัดซ้ือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือทดแทนของเดิมท่ี

ช ารุด  ตามตัวอย่างจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

     ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จ านวน 1,400           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  เคร่ืองละ 700 บาท จ านวน 2  เคร่ือง ตาม

เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนดตามตัวอย่าง จ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรม

ส่งเสริมปกครองท้องถ่ินท่ี มท 0810.7/ว 4222 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 200,000       บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งบเงินอุดหนุน จ านวน 50,000         บาท

เงินอุดหนุน จ านวน 50,000         บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 50,000          บาท

     -อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว

เพ่ือจ่ายอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัย

ช่วงเทศกาล

งานบริหารงานคลัง จ านวน 4,138,640     บาท

งบบุคลากร จ านวน 2,728,640     บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 2,728,640     บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่าย  

ควบกับเงินเดือน จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-

2566)   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 63,900          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,600          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน  12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 537,540        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,600          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน จ านวน 1,330,000     บาท

ค่าตอบแทน จ านวน 570,000       บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ านวน       300,000บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติ โดยลักษณะงานส่วน

ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงาน และได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการ ในท่ีต้ังส านักงาน

หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานน้ันนอก

เวลาราชการท่ีต้ังส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ

และได้ปฏิบัติงานน้ันนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตาม

กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2562  หรือหนังสือ

ส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีสิทธิได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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ค่าใช้สอย จ านวน 570,000       บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท าของ ค่าจ้างเหมาท างานต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ

เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าถ่ายเอกสาร ค่าบริการติดต้ังเคร่ืองใช้ส านักงาน ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการส่งข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง

และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนเข้าฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง

ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

     ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะบียนทรัพย์สิน      จ านวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท าฐานข้อมูลในการ

จัดเก็บรายได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย การจัดท าข้อมูล

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านแก้ง เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษายานพาหนะ ค านวณต้ังงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 1140  ลงวันท่ี 10  เมษายน 2563  เร่ืองหลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย

วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ จ านวน 150,000       บาท

วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เช่น
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กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ

คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ท่ีถูพ้ืน

ตะแกรงเอกสาร น้ าด่ืม เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ กุญแจ เคร่ืองเย็บกระดาษ พระบรม

ฉายาลักษณ์ กระดาน  ไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองค านวณเลข ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์  ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563

เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 40,000         บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ท่ีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

งบลงทุน จ านวน 80,000         บาท

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 80,000         บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000         บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล                     จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คส าหรับประมวลผล จ านวน 1  เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

ตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมก าหนด เดือนพฤษภาคม 2563 จ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์

ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ินท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 50,000         บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน                                        จ านวน 590,000       บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 590,000       บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 590,000       บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 150,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ในการดูแลทรัพย์สินของทาง

ราชการ และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

     ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกป้องสถาบันของชาติจ านวน 240,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันของชาติ รวมท้ังโครงการและ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน          

จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 500,000       บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 500,000       บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 500,000       บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    

     ค่าใช้จ่ายการควบคุมไฟฟ้า จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การควบคุมไฟป่า การด าเนินการป้องกันไฟป่า และดับไฟป่า และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

     ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานกิจกรรม อปพร. จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อปพร. เช่นค่าวัสดุ ค่าตัดชุด อปพร.

ค่าอบรมต่าง ๆ ค่าฝึกอบรมทบทวน อปพร. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามวาระและโอกาส

ต่าง ๆ  ฯลฯ

     ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานกิจกรรมต่างๆ ของชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครอง

     ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตัดชุด ค่าอบรมต่าง ๆ  ค่าฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ตามวาระและโอกาส

ต่าง ๆ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 440 ลงวันท่ี

 13 กุมภาพันธ์ 2563

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จ านวน 4,032,510     บาท

งบบุคลากร จ านวน 3,162,510     บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 3,162,510     บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,719,690      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่าย

ควบกับเงินเดือน จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-

2566)   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการของพนักงานส่วนต าบล จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,265,700      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 51,120          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 )  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

งบด าเนินงาน จ านวน 650,000       บาท

ค่าตอบแทน จ านวน 110,000       บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติ โดยลักษณะงานส่วน

ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงาน และได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการ ในท่ีต้ังส านักงาน

หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการ

ท่ีต้ังส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานน้ัน

แผนงานการศึกษา
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นอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน    มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2562 หรือหนังสือส่ังการ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีสิทธิได้ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงรักษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย จ านวน 330,000       บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000          บาท

      ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท าของ ค่าจ้างเหมาท างานต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ

เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าถ่ายเอกสาร ค่าบริการติดต้ังเคร่ืองใช้ส านักงาน ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

     ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงะเบียนในการส่งข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน เข้าฝึกอบรม

สัมมนา ตามท่ีหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานราชการร่วมกับเอกชนจัดฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิม

ความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

     ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชน จ านวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้กับนักเรียนในเขตต าบลบ้านแก้ง

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง

ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
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    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก จ านวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรม

เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กในต าบล (วันเด็กแห่งชาติ) เพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่

นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน และสามควรได้รับการสงเคราะห์ในเขตต าบลบ้านแก้ง จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

การเรียนและวัสดุอุปกรณ์เสริมทักษะในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  จ านวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศพด.บ้านแก้ง  ศพด.บ้านแสงจันทร์ 

ศพด.บ้านเนินดินแดง  ศพด.บ้านคลองหมากนัด  และศพด.เขาสิงโต

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าซ่อมแซม บ ารุง

รักษายานพาหนะ ค านวณต้ังงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 1140 ลงวันท่ี 10  เมษายน 2563  เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ จ านวน 170,000       บาท

วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เช่น

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ

คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ท่ีถูพ้ืน

ตะแกรงเอกสาร น้ าด่ืม เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ กุญแจ เคร่ืองเย็บกระดาษ พระบรม

ฉายาลักษณ์ กระดาน  ไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองค านวณเลข ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ผงซักฟอก น้ ายาดับกล่ิน ถังน้ า

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์  ประกอบและอะไหล่

ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เช่น แผ่นหรือจานรอง

บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 40,000         บาท

ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้า ค านวณต้ังงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบ

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1140 ลงวันท่ี 10  เมษายน  2563  เร่ือง

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะ

ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

งบลงทุน จ านวน 220,000       บาท

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 60,000         บาท

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 60,000         บาท

   ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท  (ส าหรับ ศพด.เขาสิงโต

 2 ตัว ศพด.เนินดินแดง 1 ตัว ศพด.คลองหมากนัด 1 ตัว ศพด.แสงจันทร์ 1 ตัว)  จ าแนก

ครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ

การปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม 2563

     ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 22,500          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ส าหรับ ศพด.บ้านแก้ง

จ านวน 1 ชุด ศพด. คลองหมากนัด จ านวน 1 ชุด  ศพด.บ้านแสงจันทร์ จ านวน 1 ชุด จ าแนก

ครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการจ าแนก ประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม 2563

     ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กกระจก 2 บานเล่ือน จ านวน 27,500          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กกระจก 2 บานเล่ือน จ านวน 5 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท ส าหรับ
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ศพด.บ้านแก้ง จ านวน 1 หลัง ศพด.เขาสิงโต จ านวน 1 หลัง ศพด.บ้านคลองหมากนัด  จ านวน

 1 หลัง ศพด.บ้านแสงจันทร์ จ านวน 1 หลัง ศพด.บ้านเนินดินแดง จ านวน 1 หลัง จ าแนก

ครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการจ าแนก ประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม 2563

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 160,000       บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 

จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือสนับสนุนงานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดสระแก้ว ท่ี สก.0023.3/ว 909 ลงวันท่ี  26  มิถุนายน  2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน 7,906,648     บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 3,462,648     บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 1,329,560     บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    

     ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 486,760        บาท

 -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)          จ านวน 292,400             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กและ

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

 -ค่าหนังสือเรียน จ านวน 34,400               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ  200 บาทต่อปี

 -ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 34,400               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กเล็กคนละ 200 บาทต่อปี

 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 51,600               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ  300 บาทต่อปี

 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 73,960               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาทต่อปี

     ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จ านวน 842,800        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง จ านวน 245 วัน
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ค่าวัสดุ จ านวน 2,133,088     บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,033,088      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 7 โรงเรียน  จ านวน 295,095 บาท

และค่าอาหารเสริม ( นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 260 วัน

จ านวน  329,587 บาท

วัสดุการศึกษา จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ

ค่าวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ส าหรับเด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส

งบเงินอุดหนุน จ านวน 4,444,000     บาท

เงินอุดหนุน จ านวน 4,444,000     บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 4,244,000      บาท

     อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก้ง จ านวน 1,584                 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน

     อุดหนุนโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ จ านวน 824,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน

     อุดหนุนโรงเรียนเขาสิงโต จ านวน 524,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน

     อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองหมากนัดจ านวน 416,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน

     อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย จ านวน 248,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน

     อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง จ านวน 316,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน

     อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่ากกโก จ านวน 332,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน

เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งจ านวน 200,000        บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง จ านวน 7 แห่ง  เป็นเงิน  100,000.-บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการแข่งขันกีฬายุวชนต้านภัยยาเสพติด ของแผนการพัฒนาและ
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ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์  เป็นเงิน

100,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน จ านวน 910,000       บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 590,000       บาท

ค่าตอบแทน จ านวน 120,000       บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ านวน 120,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา ส าหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้าน

สาธารณสุขท่ีมาปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ค่าอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน

ค่าใช้สอย จ านวน 270,000       บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 15,000          บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในอัตราตัวละ 6  บาท ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส ารวจ

ข้อมูลจ านวนสุนัข แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1174

ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

     ค่าใช้จ่ายการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า         จ านวน 75,000          บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในอัตราตัวละ 30  บาท ตามท่ีองค์กรปกครองส่วน

ส่วนท้องถ่ินส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี 

มท 0808.2/ ว 3842  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลงวันท่ี

 17 กันยายน 2553

แผนงานสาธารณสุข
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     ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านศีล 5 ท าดีมีสุขด้วย  4 ดี วิถีพอเพียง       จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ท าดีมีสุข ด้วย 4 ดีวิถีพอเพียง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

     ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธ์ุ จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ุก่อนวัยอันควร  การต้ังครรภ์

ในวัยรุ่น

ค่าวัสดุ จ านวน 200,000       บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 200,000        บาท

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือสารเคมีก าจัดแมลงและยุงลายฯ

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือสารเคมีก าจัดแมลงและยุงลายฯ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่และค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ

ระงับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1433 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2563 และค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 0924 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 320,000       บาท

เงินอุดหนุน จ านวน 320,000       บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

     อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 320,000        บาท

เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เพ่ือด าเนินการ

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา

และบริบทของพ้ืนท่ี หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน จ านวน 4,343,832     บาท

งบบุคลากร จ านวน 1,583,442     บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 1,583,442     บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 666,640        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่าย

ควบกับเงินเดือน จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-

2566)   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

แผนงานเคหะและชุมชน
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เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 32,450          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน  12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 780,372        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  ตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 61,980          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน จ านวน 1,190,000     บาท

ค่าตอบแทน จ านวน 140,000       บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติ โดยลักษณะงานส่วน

ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงาน และได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการ ในท่ีต้ังส านักงานหรือโดย

ลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการท่ีต้ัง

ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานน้ัน

ผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2562  หรือหนังสือ

ส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีสิทธิได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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ค่าใช้สอย จ านวน 820,000       บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 500,000        บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท าของ ค่าจ้างเหมาท างานต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ

เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าถ่ายเอกสาร ค่าบริการติดต้ังเคร่ืองใช้ส านักงาน ฯลฯ

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือท่ี มท.0808.2/ว 7120 

ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 2559 เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และตามหนังสือท่ี มท.0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหรือการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการส่งข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง

และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนเข้าฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง

ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

     ค่าใช้จ่ายในการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองชุมชน       จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่าง ๆ ค่าอบรมบุคลากร ให้ความรู้ การจัดท าผังเมืองรวมชุมชน

งานอาคาร งานปัญหาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าซ่อมแซมบ ารุง

รักษายานพาหนะ ค านวณต้ังงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 1140 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ จ านวน 230,000       บาท

วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ
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กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เช่น

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ

คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ท่ีถูพ้ืน

ตะแกรงเอกสาร น้ าด่ืม เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ กุญแจ เคร่ืองเย็บกระดาษ พระบรม

ฉายาลักษณ์ กระดาน  ไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองค านวณเลข ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2563  เช่น ไม้

น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู

หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์  ประกอบและ

อะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  เช่น

แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ

งบลงทุน จ านวน 870,390       บาท

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 870,390       บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1,400           บาท

     ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จ านวน 2 เคร่ือง        จ านวน 1,400           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  เคร่ืองละ 700 บาท จ านวน 2  เคร่ือง ตาม

เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนดตามตัวอย่าง จ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรม

ส่งเสริมปกครองท้องถ่ินท่ี มท 0810.7/ว 4222 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 14,990         บาท

     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 14,990          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 

มีระบบแฟลชในตัว   (โดยมีคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563) จ าแนกครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 
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ลงวันท่ี  27 พฤษภาคม 2563

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 854,000       บาท

     ค่าจัดซ้ือรถน่ังส่วนกลาง แบบดับเบ้ิลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 

     ไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี จ านวน 854,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถน่ังส่วนกลาง แบบดับเบ้ิลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง

คนขับ (Cab) แบบดับเบ้ิลแค็บ (โดยมีคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ พฤษภาคม 2563)  จ าแนกครุภัณฑ์ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของ

ท่ีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี  มท 0808.2/ว 1545    

ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 300,000       บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 300,000        บาท

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ

งบเงินอุดหนุน จ านวน 400,000       บาท

เงินอุดหนุน จ านวน 400,000       บาท

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 400,000        บาท

เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ในการขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลบ้านแก้ง

งานไฟฟ้าและถนน จ านวน 4,246,500          บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 100,000            บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 100,000            บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา งานส ารวจธรณีฟิสิกส์  โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า ตามอัตรา

ราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562

งบลงทุน จ านวน 4,146,500      บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 4,146,500     บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านน้อย         จ านวน 176,300        บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านน้อย จากท่ีดินนางบัวไร ด่านสาคร ถึงท่ีดิน

นายสมโภชน์ จันทะวงษ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ

พ้ืนท่ี และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านแก้ง โครงการท่ี 52 หน้าท่ี 52

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านเขาสิงโต (สายท่ี 1)

จ านวน 322,700        บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านเขาสิงโต (สายท่ี 1) จากหัวเขาสิงโต ถึงท่ีดิน

นายวิชัย ทองมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 88 หน้าท่ี 59

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านเขาสิงโต (สายท่ี 2) 

จ านวน 398,200        บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านเขาสิงโต (สายท่ี 2) จากท่ีดินนายวิชัย ทองมา

ถึงเช่ือมต่อถนน ค.ส.ล.เดิม คุ้มหนองแสง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.20 เมตร หรือ

ตามสภาพพ้ืนท่ี และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 86 หน้าท่ี 59

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านวังหิน      จ านวน 498,000        บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านวังหิน จากท่ีดินนางประทุม ศรีสวัสด์ิ ถึงท่ีดิน

นางละมุน  ฉิมมาฉุย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 229.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 916.00 เมตร และลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  และ

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 104 หน้าท่ี 63

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านคลองหมากนัด จ านวน 456,300        บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านคลองหมากนัด จากแยกหน้าวัดคลองหมากนัด

ถึงบ้านนายสาระศิลป์  โสภาจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล
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บ้านแก้ง งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 110 หน้าท่ี 64

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 บ้านเนินแดง      จ านวน 495,100        บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 14 บ้านเนินดินแดง จากท่ีดินนายแก้วตา อ้นทา

ถึงบ้านสมพงษ์  อินทร์เปือย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  920.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านแก้ง งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 138 หน้าท่ี 70

7.  โครงการขุดลอกและขยายสระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 14 บ้านเนินดินแดง

จ านวน 491,700        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกและขยายสระน้ าสาธารณประโยชน์ สาระน้ าเดิมขนาดกว้าง 36.00 เมตร

ยาว 106.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร  ขุดลอกและขยายให้มีขนาดกว้าง 42.00 เมตร  ยาว 106.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 9.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,227.00 ลูกบาศก์เมตร และติดต้ัง

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 34 หน้าท่ี 107

8. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี1 บ้านหนองปัญหา จ านวน 83,700          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองปัญหา ท่ีช ารุดเสียหายเป็น

หลุมเป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 570.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 456.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 14 หน้าท่ี 44

9. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านสวน       จ านวน 86,200          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  บ้านสวน  ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 600.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 31 หน้าท่ี 47

10. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านใหญ่      จ านวน 85,600          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3  บ้านใหญ่  ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 570.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 456.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 42 หน้าท่ี 49
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11. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านน้อย     จ านวน 83,300          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  บ้านน้อย  ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 555.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 444.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 56 หน้าท่ี 53

12. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านโนน      จ านวน 61,700          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  บ้านโนน  ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 420.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 64 หน้าท่ี 54

13. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านโรงเล่ือย จ านวน 86,400          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  บ้านโรงเล่ือย  ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 615.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 68 หน้าท่ี 55

14. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านห้วย      จ านวน 82,400          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  บ้านห้วย   ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 615.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 73 หน้าท่ี 56

15. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านเหล่ากกโก จ านวน 80,200          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านเหล่ากกโก ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 645.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 516.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 84 หน้าท่ี 59

16. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเขาสิงโต  จ านวน 83,700          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9  บ้านเขาสิงโต   ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 720.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 576.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 94 หน้าท่ี 61
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17. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  บ้านวังหิน   จ านวน 82,100          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  บ้านวังหิน  ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 720.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 576.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 108 หน้าท่ี 64

18. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านคลองหมากนัด   จ านวน   83,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11  บ้านคลองหมากนัด  ท่ีช ารุดเสียหาย

เป็นหลุมเป็นบ่อ  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาวรวม 690.00 เมตร   หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 552.00 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านแก้ง  งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 118 หน้าท่ี 66

19. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12  บ้านดง      จ านวน 82,300          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12  บ้านดง  ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 645.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 516.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง งบ

ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 129 หน้าท่ี 68

20. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านแสงจันทร์     จ านวน     82,100บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13  บ้านแสงจันทร์  ท่ีช ารุดเสียหาย

เป็นหลุมเป็นบ่อ  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาวรวม 660.00 เมตร   หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 528.00 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านแก้ง  งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 136 หน้าท่ี 70

21. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านเนินดินแดง     จ านวน    82,300บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านเนินดินแดง  ท่ีช ารุดเสียหาย

เป็นหลุมเป็นบ่อ  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาวรวม 645.00 เมตร   หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 516.00 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านแก้ง  งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 140 หน้าท่ี 71

22. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านหนองแหน     จ านวน     82,200บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านหนองแหน  ท่ีช ารุดเสียหาย

เป็นหลุมเป็นบ่อ  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาวรวม 585.00 เมตร   หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 468.00 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านแก้ง  งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 149 หน้าท่ี 73
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23. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16  บ้านคลองอาราง    จ านวน   80,400บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้านคลองอาราง   ท่ีช ารุดเสียหาย

เป็นหลุมเป็นบ่อ  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาวรวม 600.00 เมตร   หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480.00 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านแก้ง  งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 156 หน้าท่ี 74

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จ านวน 2,342,352     บาท

งบบุคลากร จ านวน 842,352       บาท

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน 842,352       บาทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 780,372 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  ตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 61,980          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  ตามท่ีปรากฎในแผน

อัตราก าลังสามปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบด าเนินงาน จ านวน 1,400,000     บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 700,000       บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

     ค่าใช้จ่ายในการบริการท าลายและก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 500,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหน้ีค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยให้ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง

     ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลดปริมาณขยะในชุมชน ให้ความรู้กับประชาชนสร้างขยะให้เกิดมูลค่า

ควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษายานพาหนะ ค านวณต้ังงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 1140 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย

วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ จ านวน 700,000       บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ากล่ัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรค หัวเทียน

ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ค านวณต้ังงบ

ประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 

0810.3/ว 1140 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุอ่ืน จ านวน 400,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะชุมชนในเขตต าบลบ้านแก้ง

งบลงทุน จ านวน 100,000       บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 100,000       บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 2,571,000     บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 2,110,000     บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 2,110,000     บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



 -36-

     ค่าจัดนิทรรศการภายในต าบลบ้านแก้ง จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการภายในต าบลบ้านแก้ง

     ค่าจ้างนักเรียน  นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด

    ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว      จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ    การให้

ความรู้เพ่ือการพัฒนาครอบครัวและประชาชนในพ้ืนท่ี การเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิก

ในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี

การยุติความรุนแรงในครอบครัว

     ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการดูแลสุขภาพของ

     ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้านแก้ง จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้านแก้ง

     ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม และการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนท่ี การประชุมสัญจร

ขององค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านและอ่ืน ๆ และการ

บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้สู่ประชาชน

โดยตรง และติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/1045 ลงวันท่ี 15

 มีนาคม 2562

     ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าหรือท้องถ่ินไทยร่วมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว  จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าหรือท้องถ่ินไทยร่วมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว

     ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          จ านวน 250,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฝึกอบรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รวมท้ังวิธีการบ าบัดรักษา และฝึกอบรม ภายในต าบลบ้านแก้ง

     ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    

จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัย

พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติในสังคม หรือส่งเสริมพัฒนาบุคคล ให้ความรู้ สามารถน าไปใช้

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
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ประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

      ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจส่ิงแวดล้อมและโครงการห้องน้ าสะอาด

จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือสนับสนุนงานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ปรับปรุงตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถ่ิน 5 ปี

(พ.ศ. 2561-2565)    ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสระแก้ว 

ท่ี สก 0023.3/ว 909 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2562

     ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหติภัยและปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัย และปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้าน

สาธารณภัย ให้แก่ประชาชนให้เขตต าบลบ้านแก้ง

     ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์              จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานด้านเอดส์

     ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย   

จ านวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ 

รวมท้ังการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ

ด ารงชีวิตและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 2715 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

     ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน            จ านวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการออม

ประชาชน 1 ส่วน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน

     ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหมุนเวียน จ านวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบเงินกองทุนหมุนเวียนตามโครงการส่งเสริม

อาชีพราษฎร เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเป็นของตนเองและมีรายได้เพ่ิมข้ึน

    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์"   

จ านวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม "เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ภายในต าบลบ้านแก้ง

     ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จ านวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการจิตอาสาท าความสะอาด big  cleaningday
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งบเงินอุดหนุน จ านวน 461,000       บาท

เงินอุดหนุน จ านวน 461,000       บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 141,000        บาท

 - อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว จ านวน      50,000 บาท

เพ่ือจ่ายอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

 - อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว จ านวน       66,000 บาท

เพ่ือจ่ายอุดหนุนให้ท่ีท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 -อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว จ านวน        25,000 บาท

เพ่ือจ่ายอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอ

เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 320,000        บาท

 - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

 -เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เพ่ือด าเนินการ

ตามโครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง หมู่บ้านละ

10,000.-บาท จ านวน 16 หมู่บ้าน ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0816.3/1953 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในวันท้องถ่ินไทย

 -เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เพ่ือด าเนินการ

ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย เพ่ือควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษ

ท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่บ้านละ 10,000.-บาท จ านวน

16 หมู่บ้าน ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 1187

ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ จ านวน 580,000       บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 580,000       บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 580,000       บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         

แผนงานการเกษตร
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     ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

จ านวน 580,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562

     ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน จ านวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ท่ี สก 0023.3/ว 909 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2562

งานกีฬาและนันทนาการ จ านวน 300,000       บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 300,000       บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 300,000       บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         

     ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ จ านวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่นกีฬาระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด/

กีฬาต้านยาเสพติด/กีฬาเยาวชน/กีฬาประชาชนและผู้สูงอายุ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 619,500       บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 460,000       บาท

ค่าใช้สอย จ านวน 460,000       บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ          

     ค่าใช้จ่ายในงานสนับสนุนงานราตรีผ้าไทย จ านวน 10,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดแต่งกายงานราตรีผ้าไทย งานสืบสานวัฒนธรรม

ชายแดนเบ้ืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2564

     ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆจ านวน 400,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่าง ๆ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 1378 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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     ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใจชุมชนจ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใจชุมชน ระดับต าบล

งบเงินอุดหนุน จ านวน 159,500       บาท

เงินอุดหนุน จ านวน 159,500       บาท

เงินอุดหนุนราชการ จ านวน 159,500        บาท

 - อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว

เพ่ือจ่ายอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว ตามโครงการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมเบ้ืองบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2564

 - อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสระแก้ว

เพ่ือจ่ายอุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการ

จัดกิจกรรมการแสดงประกอบ แสง สี เสียง งานส่ือสารวัฒนธรรมเมืองบูรพาประจ าปี

 - อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว

เพ่ือจ่ายอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการจัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว

งบกลาง จ านวน 23,501,056   บาท

งบกลาง จ านวน 23,501,056   บาท

งบกลาง จ านวน 23,501,056   บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 279,564        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

และคลอดบุตรฯลฯ ตามพ.ร.บ. เงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1620 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 และหนังสือ

กรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 15,993,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 และได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบ้ียยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได เว้นแต่ใน

ส่วนของเงินเพ่ิมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2548 ท่ีได้ด าเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูล จ านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ

แผนงบกลาง
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รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านวณจากอัตราเฉล่ียการเพ่ิมข้ึน

 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ ท่ีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล

เบ้ียยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากประกาศบัญชีรายช่ือฯ โดยด าเนินการจ่ายเงิน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ีย

ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือส่ังการท่ี

เก่ียวข้อง เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ ก าหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542

เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 5,620,800      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการ ท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์

ท่ีก าหนด ท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ไว้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่

ในส่วนของเงินเพ่ิมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2548 ท่ีได้ด าเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนคนพิการตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ

รับเงินเบ้ียความพิการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยค านวณจากอัตราเฉล่ียการเพ่ิมข้ึน  3 ปี

ย้อนหลัง และข้อมูลจ านวนคนพิการท่ีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ีย

ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากประกาศบัญชีรายช่ือ โดยด าเนินการจ่ายเงินเบ้ีย

ความพิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความ

พิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือส่ังการ

ท่ีเก่ียวข้อง เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 250,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการ

วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ

อาชีพเล้ียงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิจะได้รับเบ้ียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบท้ัง

12 เดือน เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548
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ส ารองจ่าย จ านวน 509,762        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอต่อ

การเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยน าไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน ท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8  กุมภาพันธ์  2560 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 500,000        บาท

ประมาณการไว้เผ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ เช่น

 - เงินสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสท่ีเรียนดีแต่ยากจน

     เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านแก้ง

 - เงินสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถ่ิน หรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เช่น ทาสี ตีเส้นทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม เคร่ือง

หมายจราจร สัญญาณไฟ แผงก้ัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3203

ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539

 - เงินช่วยพิเศษ

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถ่ินผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายได้ พ.ศ. 2559

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)          จ านวน 305,930        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท) โดยค านวณจาก

ประมาณการรายรับทุกประเภท ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
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ท่ี มท 0808.5/ว 34 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ท่ี มท 0819.2/ว 1212 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2563

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 42,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษรายเดือน บ าเหน็จตกทอดท่ี

ท้องถ่ินรับมา


































































































































































