
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

อําเภอ สองพี่นอง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,533,700 บาท

งบบุคลากร รวม 12,066,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,145,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 533,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล, รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยเงินคาตอบแทน
นายก ฯ 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล, รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยเงินคาตอบแทนนายก ฯ 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล, รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา ดวยเงินคาตอบแทนนายก ฯ 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 91,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินคาตอบแทนนายก ฯ 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,430,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล,รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล,สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล,เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกฯ 
         1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล           
                
          2. รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล                         
          3. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล                
       
         4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,921,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  และเงินปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ฯ  ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลบางตาเถร 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวน
ตําบล  ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลบางตา
เถร

เงินประจําตําแหนง จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล  ตาม
แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นใหกับลูกจางประจําของ
องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

วันที่พิมพ : 7/8/2563  14:45:27 หนา : 2/65



เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับลูกจางประจําของ
องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,380,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกพนักงานจางตามแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง  ตาม
แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรที่มีสิทธิ์ได
รับ  

งบดําเนินงาน รวม 4,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ ขาราชการพนักงาน
สวนทองถิ่นที่ชวยปฏิบัติราชการ      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาผอนชําระเงินกู เพื่อซื้อบานแก
พนักงานสวนตําบลตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

       - สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบลและผูบริหาร ฯ
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ค่าใช้สอย รวม 3,060,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร คา
ถายเอกสาร   คาใชจายในการดําเนินคดี เชน คาธรรมเนียม คา
ทนายความ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ   คาที่พักพยานในคดีแพง คดี
ปกครอง คาเสียหาย  คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง
ของ อปท. ดอกเบี้ย คาการบังคับคดี คาใชจายตาม คําพิพากษา
ศาลคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

   - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต
.                              

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา,คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ เป็นตน เป็นไป
ตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
   2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

คาพวงมาลัย พวงมาลา คาชอดอกไม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อพวงมาลา  ชอดอกไม  พวง
มาลัยในการจัดงานกิจกรรมตางๆที่มีความจําเป็นและความเหมาะ
สม 
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โครงการจัดใหมีการเลือกตั้ง จํานวน 2,000,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป  หรือเลือกตั้ง
ซอม  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาวัสดุสิ่งพิมพ ฯลฯ เป็นตน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว3675  ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม  2561  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565 ) หนา 178  ขอ 2  

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาผู
บริหาร  สมาชิกสภาฯ ขาราชการ  พนักงาน อบต. เพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาเชาอุปกรณ คายานพาหนะ และคาใชจาย
อื่นที่จะจําเป็น ฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 145  ขอ 1  

โครงการอบรมสัมมนาผูบริหาร สมาชิก อบต.และผูนําชุมชน จํานวน 300,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาผู
บริหาร สมาชิกสภาพนักงานสวนตําบลพนักงานจางและผูนําทอง
ถิ่น เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ   คายานพาหนะ และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นฯ  เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565 ) หนา 179  ขอ 4  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  รถยนตสวน
กลาง  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- คาวัสดุสํานักงาน เชน เกาอี้
พลาสติก เกาอี้  ดินสอ ปากกา หมึก กระดาษ ผงหมึกถาย
เอกสาร ธงชาติ ที่ถูพื้น กาวแบบพิมพ กุญแจ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน หนังสือพิมพหรือสื่อสิ่งพิมพอื่น น้ําดื่มสําหรับใหบริการ
ประชาชนและอื่น ๆ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าในสํานักงาน เชน หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร ขาตั้ง
ไมโครโฟน    ไมโครโฟน ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- คาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซัก
ฟอก เขง ผาปูโตะ ถวย ชาม  ชอนสอม  จาน  แกวน้ํา จานรอง
แกวน้ํา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง และอื่น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิลมกรอง
แสง สายไมล กรวยจราจร  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน แกสหุง
ตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับ รถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง และครุภัณฑอื่นที่ใชในกิจการของ อบต. ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  แอลกอฮอล  แอลกอฮอลเจล น้ํายา
ตางๆ ถุงมือ ฯลฯ เพื่อใชในการป้องกันและระงับโรคติดตอ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร ไม
อัด พูกัน สี ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล (Diskette Floppy  disk) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึก   สําหรับ เครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ  หรือ แป้น
พิมพ (Key Board) เมาส และอื่น ๆ  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอรน้ํา  ไฟฟ้า, สมอเรือ,ตะแกรงกัน
สวะ, หัวเชื่อมแกส, หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าภายในและภายนอกสํานักงาน และ
อาคารที่เป็นทรัพยสินที่อยูในการดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลคาไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการโทรศัพทประจําสํานักงาน และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบล  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคานําสงไปรษณีย, คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ต  การด และคาสื่อสารอื่นๆ เชนคาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  

งบลงทุน รวม 222,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 222,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดหาบอรดประชาสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

จัดทําบอรดประชาปิดประกาศสัมพันธขอมูลขาวสาร ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางตาเถร และหนวยงานราชการตางๆ (ตามที่
อบต.บางตาเถรกําหนด ) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 *  
 จํานวน  1  เครื่อง  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว)   ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1)   เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
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 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตาม เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมครุภัณฑ โครงสรางอาคาร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ  โครงสรางอาคาร  ยาน
พาหนะที่เป็นของ อบต.บางตาเถร

งานบริหารงานคลัง รวม 1,388,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,323,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูที่ชวยปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล เชน คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจงานจางฯลฯ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุดราชการใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง 
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ใหพนักงานสวนตําบล 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาถาย
เอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน จาง
เหมาเก็บคาประปา คาจางเหมาแบกหามสัมภาระฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฯลฯ 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 185 ขอ 11

โครงการเสริมสรางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาวัสดุ คาจางและคาใชจายอื่นๆฯ ที่
จําเป็นสําหรับโครงการเสริมสรางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 183 ขอ 5
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาจางและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 185 ขอ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามรถ
ใชงานไดตามปกติเชน รถจักรยานยนต ตูโตะ คอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ หรือคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ผาหมึก
พิมพดีด กาว แบบพิมพ กระดาษตอเนื่องสําหรับพิมพใบเสร็จคา
น้ําประปาฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับงานบานงาน
ครัว เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจานฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก แป้น
พิมพ เมาส และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน  ใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)
ฯลฯ 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยว
กับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต  การดและคาสื่อ
สารอื่นๆ เชน  คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ ดาวเทียม เป็น
ตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการฯลฯ

งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ชนิดหุมเบาะหนังมีพนักพิงและลอ
เลื่อน จํานวน 1 ตัว (รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่วไป) (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561 – 2565 หนา 205 ขอ 2 )

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโตะทํางานสําหรับ จํานวน 1 ตัว (รูปแบบและราคา
ตามทองตลาดทั่วไป) (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 – 2565 
หนา 205 ขอ 2 )

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอรฯลฯ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 121,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ตําบลบางตาเถรที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลบางตาเถรอันเป็นประโยชนตอสาธารณชนทั่ว
ไป  
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ค่าใช้สอย รวม 86,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยชวงเทศกาลปใหม จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการตามคํา
สั่งของผูบริหารของ  อปพร  ,คาอาหาร,น้ําดื่ม,คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 1.หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 148ขอ 7

โครงการขับขี่ปลอดภัยชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 3,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการตามคํา
สั่งของผูบริหารของ  อปพร  ,คาอาหาร,น้ําดื่ม,คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ  ฯลฯ เป็นไปตาม 1.หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634  ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ปราก
กฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 148 ขอ 7

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับเป็นคาใชจายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย
และวันสําคัญตาง ๆ เชน ใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุ คาของสมนาคุณคาอาหาร คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาพาหนะและคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯ เป็นไปตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 147 ขอ 3
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โครงการฝกอบรม/ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 60,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนความรู อป
พร.ใชจายในพิธีเปิด-ปิด  คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ คาเชา
อุปกรณ คาของสมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวาง   และเครื่อง
ดื่ม คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
หนา 147 ขอ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 610,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสั่งของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซอมแผนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการซอมแผนใหกับ อปพร.  นัก
เรียน  และประชาชนทั่วไป ในพิธีเปิด-ปิด  คาจางเหมาบริการ คา
วัสดุ คาเชาอุปกรณ คาของสมนาคุณ คาอาหาร คาอาหาร
วาง   และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯ เป็นไปตาม  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  ปรากกฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565)  หนา 148 ขอ 5
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โครงการป้องกันและลดปญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตําบลบางตาเถร จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการอบรม ใหความรูกับประชาชน
และ นักเรียนในพื้นที่ตําบลบางตาเถรในการใชอุปกรณป้องกัน
อัคคีภัย การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องตน  เป็นคาใชจายในพิธี
เปิด-ปิด  คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ คาเชาอุปกรณ คาของ
สมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คา
พาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากกฎ
ตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 148 ขอ 9

โครงการใหความรูดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับนัก
เรียนในพื้นที่

จํานวน 40,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการจัดการอบรมใหความรูดานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนการใหความรูดาน
อุปกรณกูชีพใหแกนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลบางตาเถร  เชน พิธี
เปิด-ปิด  คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ คาเชาอุปกรณ คาของ
สมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวาง   และเครื่องดื่ม คา
พาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ปรากกฎตาม แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 99 ขอ 10

โครงการอบรมใหความรูดานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการจัดการอบรมใหความรูดานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนการใหความรูดาน
อุปกรณกูชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบลบางตาเถร  เชน พิธี
เปิด-ปิด  คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ คาเชาอุปกรณ คาของ
สมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม คา
พาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากกฎ
ตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)หนา148ขอ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน อุปกรณดับเพลิง  และรถยนต
สวนกลางใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  แบตเตอรรี่  ยางนอก  ยางใน  ฟิลมกรอง
แสง  สายไมล  กรวยจราจร  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กระจกโคงมน ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแอลกอฮอล  ออกซิเจน  น้ํายาตางๆ  สาย
ยาง  ลูกยาง  ถุงมือ  สําลี  ผาพันแผล เคมีภัณฑ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายใหกับผูปฏิบัติงานดานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันตนเองขณะปฎิบัติหนาที่   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถังดับเพลิง  อุปกรณดับเพลิง ฯลฯ  
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอรน้ํา  ไฟฟ้า, สมอเรือ,ตะแกรงกัน
สวะ, หัวเชื่อมแกส, หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดดับเพลิง  เครื่องดับเพลิง  ฯลฯ เพื่อใช
ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 205 ขอ 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมครุภัณฑและโครงสรางขนาดใหญ รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
และรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 12,707,200 บาท

งบบุคลากร รวม 9,877,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,877,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,900,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   พรอมทั้งเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน   จํานวน   800,000  บาท 
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครู  พรอมทั้งเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร     
จํานวน  4,560,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครูผูดูแลเด็ก พรอมทั้งเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน   จํานวน  540,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานสวนตําบล(นัก
บริหารการศึกษา) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 638,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะของขาราชการครูของโรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร
จํานวน  369,600  บาท
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการครูของ
โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร
จํานวน  268,800  บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,061,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พนักงานจาง   จํานวน  2,819,000
 บาท 
 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง(บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) พนักงานจางทั่วไป   จํานวน  242,500   บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน
จาง  จํานวน 180,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  พนักงานจางตาม
ภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) พนักงานจางทั่วไป   
จํานวน  36,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,649,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอันเป็นประโยชน  เชน  คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิ  ตรวจผลงานทางวิชาการของพนักงานครู  อบต
.  ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง
ในการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาผอนชําระเงินกู แกพนักงานสวน
ตําบลและขาราชการครู ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

 -   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลฯ พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ครูผูดูแลเด็กฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

 -   คาโฆษณาและเผยแพร
 -   คารับวารสาร เชน หนังสือพิมพ คาจัดพิมพหนังสือและคาวาร
สารฯลฯ
 -   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
 -   คาจางเหมาบริการฯ คาแบกสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก คาติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า ฯลฯ 
 -   คาเชารถรับสงเด็กนักเรียนโรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) คาใชจายในการจัดงานพิธีตาง ๆ และกิจกรรมตาง ๆ  
จํานวน  50,000  บาท
      - คาใชจายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมตางๆ รวมทั้งวันสําคัญทางศาสนา   และการจัด
นิทรรศการ  ประกวดแขงขัน ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน  120,000
   บาท
     - เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ฯลฯ  ฯ
 เป็นไปตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557 2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
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โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรม การสัมมนา การดู
งาน(ทัศนศึกษา)นอกสถานที่ ของนักเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาอุปกรณ คาพาหนะฯลฯ คาใชจายอื่นฯ ที่จําเป็น
-เพื่อจัดกิจกรรมแขงขันทางวิชาการนักเรียนและสงนักเรียนเขา
รวมการแขงขันทักษะทางวิชาการตางๆ   แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565) หนา 173 ขอ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.บางตา
เถร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ ฯลฯ 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นฯ  เป็นไปตาม 1.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557   2.ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ
. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 173 ขอ 4

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ  คาของขวัญของ
รางวัล  จัดซื้ออุปกรณเครื่องเขียน  
คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 175 ขอ 14
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาดูงานของคณะขาราชการ
ครู , ครูผูดูแลเด็ก ,ผูดูแลเด็ก และเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ ฯลฯ คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯ
  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 172 ขอ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
 -  เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ 

ค่าวัสดุ รวม 895,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียนที่ใชในสํานัก
งาน รวมถึงของใชที่จําเป็นตองใชใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา สี ไมบรรทัด หมึกผงถาย
เอกสาร นาฬิกาตั้งหรือแขวนฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณไฟฟ้า  เชน   หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส  สวิตซไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  เบรกเกอร  ปลั๊กไฟ  ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชในงาน
ครัว   เชน  แปรง   สบู  ผงซักฟอก ไมกวาด  น้ํายาทําความ
สะอาดพื้น  ถวยชาม  ชอนสอม แกวน้ํา ฯลฯ  
-  คาจัดซื้อน้ําจืด(ที่ซื้อจากเอกชน)  สําหรับนักเรียนเละเพื่อ
บริการประชาชนผูมาติดตอราชการ  ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน  คาไมตางๆ สี ปูน
ซีเมนต  คอน  ตะปู  คีม  เลื่อย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิลมกรอง
แสง สายไมลฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน แกสหุง
ตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับ รถยนตสวนกลาง รถยนต
สวนกลาง(รถตู)  ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง ถุงมือ สําลี ผาพันแผล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร  ไม
อัด  พูกัน  สี  ฟิลม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป,แผนซี
ดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัด  ขยาย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  เมนบอรด หมึกเครื่อง
ปริ้นเตอร  กระดาษตอเนื่อง  เมาส  แผนกรองแสง  ฯลฯ  

วัสดุการศึกษา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณการศึกษา เชน  หุน  แบบ
จําลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก แบบ
ฝกหัด แบบเรียน กระดาษลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน แบบบันทึก
พัฒนาการเด็กฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 214,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารและสถานที่ในความดูแล
ของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารและสถานที่ในความ
ดูแลของโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการโทรศัพทประจําสํานักงานที่ใชในการ
ติดตอราชการองคการบริหารสวนตําบล  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชสัญญาณระบบอินเตอรเน็ต(Internet)  คา
อินเตอรเน็ต และการดําเนินกิจกรรมในโครงขาย Internet ฯลฯ
 รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นกับการบริการ  

งบลงทุน รวม 180,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 112,000 บาท

1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
แบบแยกสวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอํากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลติภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร5
 4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลากํารทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) กํารจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากขอ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลวเพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกูาล (SEER) สูงกวา
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (กรณีตองการแสดงคา ติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 (1) ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 (2) ชนิดตูตั้งพื้น
ขนําดไมตากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนําดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ป 2562
) แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 205 ขอ 4
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ตูเหล็ก 2 บาน(มอก.) จํานวน 5,500 บาท

- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่วไป)  
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 205 ขอ 4

ตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 6,900 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนแบบกระจก จํานวน 1 ตู  (รูปแบบ
และราคาตามทองตลาดทั่วไป)  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565) หนา 205 ขอ 4

โตะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน  ขนาดกวางไมนอยวา 0.50 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 1.20  เมตร    จํานวน  1  ตัว  (รูปแบบและราคา
ตามทองตลาดทั่วไป) แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565
) หนา 205 ขอ 4

โตะพับเอนกประสงค จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโตะพับ ขนาดไมนอยกวา 150 เซนติเมตร จํานวน 2
 ตัว
 (รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่วไป)  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565) หนา 205 ขอ 4
 

ถังน้ําแบบสแตนเลส จํานวน 14,300 บาท

แบบสเตนเลส
 1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ ป 2562) 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 205 ขอ 4
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปมน้ําพรอมอุปกรณ จํานวน 10,000 บาท

เครื่องปมน้ํา ขนาดไมต่ํากวา 300 วัตต   (รูปแบบและราคาตาม
ทองตลาดทั่วไป)  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565
) หนา 205 ขอ 4
 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเก็บภาชนะ จํานวน 5,000 บาท

ตูเก็บภาชนะแบบทึบ (รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่ว
ไป) แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 205 ขอ 4

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 5,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 32 หนาตอนาที (ppm)     
หรือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal  และ Custom 
จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2561-2564
  หนา 158  ขอ 4)
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)     
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom 
จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565
) หนา 205 ขอ 4

ครุภัณฑอื่น

เครื่องตัดเหล็ก จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า   จํานวน 1 เครื่อง (รูปแบบและ
ราคาตามทองตลาดทั่วไป)  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565) หนา 205 ขอ 4

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,264,749 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,074,749 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,443,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 566,000 บาท

เป็นไปตาม1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,877,550 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียน
รู  คาใชจายในดาน      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู  คาใชจายในการพัฒนาระบบเครือขายการศึกษาสื่อ
สารเรียนรู  คาอุปกรณการศึกษา คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คาใช
จายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหารการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเป็นฐานฯลฯ  ของโรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลบางตาเถรและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. เป็นไป
ตาม 1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  2. หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0893.2/ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552  

ค่าวัสดุ รวม 3,631,199 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,631,199 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน  8  โรงเรียน  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.และโรงเรียน อบต. ตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล     ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  ทาสีภายในภายนอก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ของ
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร(ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0816.2/ว2598  ลงวัน
ที่ 3 กรกฎาคม  2562  )  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565) หนา 173 ขอ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,040,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,040,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาพื้นฐาน (สพฐ)

จํานวน 6,040,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน  7  โรงเรียน เด็กนักเรียนจํานวน 1,510
 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ดังนี้
  (1) อาหารกลางวันโรงเรียนสองพี่นอง       
(2) อาหารกลางวันโรงเรียนวัดไผโรงวัว  
(3) อาหารกลางวันโรงเรียนบานไผตาโม      
(4) อาหารกลางวันโรงเรียนวัดทาขาม  
(5) อาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกเจ็ดลูก  
(6) อาหารกลางวันโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร    
(7) อาหารกลางวันโรงเรียนวัดใหมบํารุงธรรม       
   (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ) แผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 200 ขอ 1-7

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,045,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,747,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,747,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 950,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบาง
ตาเถรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  แกพนักงานสวน
ตําบล  
ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยกองสารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  จํานวน   1   อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 610,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหกับพนักงานจาง  ตาม
กรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตามกรอบอัตรากําลังองคการ
บริหารสวนตําบลบางตาเถรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

งบดําเนินงาน รวม 993,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเจาหนาที่  ขาราชการพนักงานสวน
ทองถิ่นในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน  คาผอนชําระเงินกู  เพื่อซื้อบานของ
พนักงานสวนตําบล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาเลมปกรายงาน คาจาง
เหมาบริการ เชนจางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ เป็นตน ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทา คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถ
จักรยานยนต โตะ ตู คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  หรือคา
บํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ตรายาง  แบบพิมพ  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุ  อุปกรณไฟฟ้า  เชน  หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส  สวิตซไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  ที่ตัก
ขยะ  ถังขยะ  เขง  ตะกรา ถุงสําหรับใสขยะ  น้ําจืด  ผงซัก
ฟอก ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน แกสหุง
ตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต  รถยนตสวน
กลาง   เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องพน  ULV  และครุภัณฑอื่นที่
ใชในกิจการของ อบต. และยืมมาปฏิบัติงานในพื้นที่  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน เวชภัณฑ  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุม
กําเนิด  สารเคมีกําจัดยุงและแมลงนําโรค  ทรายทีมีฟอส  หู
ฟง (Stethoscope) ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนากากป้องกันสารเคมี  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เทปบันทึกเสียง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายคน
งาน  เชน  เสื้อ  กางเกง  ถุงมือ  ถุงเทา  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูลตลับหมึก ชนิดตางๆ สายเคเบิล แป้น
พิมพ เมา โปรแกรมตางๆ แฟรตไดร และอื่นๆฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณีย   คา
ธนาณัติ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข 
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งบลงทุน รวม 305,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 305,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 5,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทอล
 จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท (ตั้งตามรูปแบบและราคาทอง
ตลาดทั่วไป) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 206 ขอ 7 
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ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อครุภัณฑกีฬา จํานวน 300,000 บาท

1.จัดซื้อเครื่องกําลังกายแขนสองที่นั้ง
- สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายแขนสอง
ขาง จํานวน2เครื่อง (ตั้งตามรูปแบบและราคาทองตลาดทั่ว
ไป) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา206
 ขอ7
2.จัดซื้อเครื่องกาวเหวี่ยงขา
- สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกาวเหวี่ยงขา จํานวน2
เครื่อง  (ตั้งตามรูปแบบและราคาทองตลาดทั่วไป) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา206 ขอ7
3.จัดซื้ออุปกรณบิดเอวสามที
- สําหรับจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณบิดเอวสามที จํานวน1
เครื่อง (ตั้งตามรูปแบบและราคาทองตลาดทั่วไป) ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา206 ขอ7
4.จัดซื้อเครื่องโยกแขนและสะโพก
- สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโยกแขนและสะโพก จํานวน2
เครื่อง (ตั้งตามรูปแบบและราคาทองตลาดทั่วไป) ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา206 ขอ7
5.จัดซื้อเครื่องกรรเชียงบก
- สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกรรเชียงบก จํานวน3เครื่อง (ตั้ง
ตามรูปแบบและราคาทองตลาดทั่วไป) ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา206 ขอ7
6.จัดซื้อเครื่องป่นจักรยาน
- สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องป่นจักรยาน จํานวน1เครื่อง (ตั้ง
ตามรูปแบบและราคาทองตลาดทั่วไป) ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา206 ขอ7
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม  ประชุม  สัมมนา  การออก
กิจกรรมออกหนวยบริการเลื่อนที่บริการเชิงรุกใหแก
ประชาชน ทั้ง  18  หมูบาน  ในดานตางๆ ฯลฯ  เชน  คาจาง
เหมาบริการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คา
ยาและเวชภัณฑ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 188 ขอ 1

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม  สัมมนา  เชน  คาวัสดุ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะคาจางเหมาบริการ  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการ
รณรงครักษาความสะอาดคลอง  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 192 ขอ 2

โครงการเตาเผาขยะ จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน  คาไมตางๆ  สี  ปูน
ซีเมนต  คอน  ตะปู  คีม  เลื่อย คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนา192 ขอ 1

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม  สัมมนา  เชน  คาวัสดุ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะ  คาจางเหมาบริการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นในการรณรงค  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 192 ขอ 3 
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โครงการป้องกันและแกไขปญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
pm2.5

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุม  อบรม  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ คาพิธี
เปิด ปิด คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ คาเวชภัณฑ และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 167 ขอ 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุม  อบรม  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ คาพิธี
เปิด ปิด คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ คาเวชภัณฑ และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 167 ขอ 2

โครงการเยี่ยมบานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม  สัมมนา  เชน  คาวัสดุ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะคาจางเหมาบริการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเวชภัณฑ คาอาหารเสริม และคาใช
จายอื่นๆที่จําเป็น  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 169 ขอ 11

โครงการรณรงคป้องกันไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม  สัมมนา  เชน  คาวัสดุ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะคาจางเหมาบริการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 129

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กและประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม  สัมมนา  เชน  คาวัสดุ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะคาจางเหมาบริการ  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 130
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม  สัมมนา  เชน  คาวัสดุ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะคาจางเหมาบริการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 169 ขอ 12

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับศูนยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรีใชในการดําเนินการของศูนยฯ ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 153

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและแมว
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,499,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,984,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,984,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

-    เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวน
ตําบลบางตาเถรกองสวัสดิการสังคม
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล
ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรกอง
สวัสดิการสังคม 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลัก
เกณฑที่กําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจํา
ตําแหนง 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรกอง
สวัสดิการสังคม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรกองสวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 489,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางในการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

คาเชาบาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน  คาผอนชําระเงินกู   เพื่อซื้อบานแก
พนักงานสวนตําบลตามระเบียบ  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-       สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร  คารับวารสาร เชน คา
หนังสือพิมพ คาจางเหมาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผย
แพร และวารสารตางๆ  คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ เป็นไปตาม 1.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 2.ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นบํารุงซอมแซมครุภัณฑ เชน รถ
จักรยานยนต ตู โตะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ หรือคาบํารุง
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 219,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- คาวัสดุสํานักงาน  เชน   ดินสอ   ปากกา   หมึก ผาหมึก
พิมพดีด กระดาษ  ผงหมึกถายเอกสาร กาว   แบบ
พิมพ  กุญแจ   เครื่องดับเพลิง   แผนป้ายชื่อสํานักงาน  แผงกั้น
หอง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าในสํานักงาน เชน หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด แกว
น้ํา ถุงดํา ถวยชาม  และอื่นๆ 

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน ไมตาง ๆ สี ทินเนอร ปูนซิ
เมนต หิน ทราย คอน ตะปู คีม เลื่อย ชะแลง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิลมกรอง
แสง สายไมล ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน แกสหุง
ตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร ไม
อัด พูกัน สี ฟิลม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป,แผนซี
ดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง   อัด   ขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผน
ดิสก หมึก แป้นพิมพ เมาส และคาใชจายอื่น ๆ      ที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

 -   เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย,คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 
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งบลงทุน รวม 26,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กจัดเก็บเอกสาร (ราคาและรูปแบบ
ตามทองตลาดทั่วไป) 

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  (รูปแบบและราคาตาม
ทองตลาดทั่วไป )

จัดซื้อโตะประชุม 6 ที่นั่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะสําหรับประชุม แบบ 6 ที่นั่ง(ราคาและ
รูปแบบตามทองตลาดทั่วไป) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวคุณธรรมนําชุมชนตําบลบางตาเถรเขมแข็ง จํานวน 30,000 บาท

 -  สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ฝก
อบรมและสัมมนา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ คายานพาหนะ คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไป
ตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 163 ขอ 46
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โครงการตําบลคนดีศรีสุพรรณ จํานวน 30,000 บาท

-  สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ เชน คาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ คา
ยานพาหนะ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
  เป็นไปตาม 1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 155 ขอ 1

โครงการฝกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนในตําบล

จํานวน 60,000 บาท

    -  สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ คาพิธีเปิด ปิด คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จางเหมาบริการ คาเชา คาของที่ระลึก คายานพาหนะ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นฯลฯ เป็นไปตาม  1.พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  2.พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  4. หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560  5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่มท
 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  6.หนังสือ136
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.6/ว24 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หนา 141 ขอ 1
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 40,000 บาท

-  สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ฝก
อบรมและสัมมนา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ คายานพาหนะ คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม 1.พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  3.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560    4.ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 156 ขอ 6

โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กตรีและครอบครัว Bike For 
Love ป่นเพื่อรัก

จํานวน 30,000 บาท

โครงการวันผูสูงอายุของตําบลบางตาเถร จํานวน 100,000 บาท

-  สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการวันผูสูง
อายุ คาพิธีเปิด ปิด คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการ คาเชา คาของขวัญของรางวัล และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นฯลฯ เป็นไปตาม   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 157 ขอ 9
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โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูง
อายุ ตามระเบียบฯ และสําหรับจายเป็นคาใชจายในการฝก
อบรม สัมมนา เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ เป็นไปตาม  1.พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  2.พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542  3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  4. หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560  5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่มท
 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   6.หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.6/ว24 ลงวัน
ที่ 4 มกราคม 2561  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. (พ.ศ
.2561-2565) หนา 158 ขอ 16

โครงการสานสัมพันธระหวางผูนําชุมชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดูแลผู
พิการ/ผูสูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

    -  สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ ฝกอบรมและสัมมนา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ คายาน
พาหนะ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  เป็น
ไปตาม 1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542  3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560  4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 163 ขอ 42
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โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตําบลบางตาเถร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ คาพิธี
เปิด ปิด คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการ คาเชา คาของที่ระลึก คายานพาหนะ คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ และคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นสํา
หรับผที่ผานการอบรม เป็นไปตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นพ.ศ.2562 2. ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 4.หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่มท0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

โครงการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูป่วยฯ จํานวน 50,000 บาท

      -  สําหรับจายเป็นคาใชจายในโครงการออกเยี่ยมผูสูง
อายุ เชน  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คา
จางเหมาบริการ คาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นตอการดํารง
ชีพ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไปตาม 1.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  2.พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542  4. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2560-2565)  หนา 157 ขอ 8

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,241,535 บาท

งบบุคลากร รวม 3,487,935 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,487,935 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   พรอมทั้งเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบาง
ตาเถรกองชาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล
ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร  กอง
ชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกผูอํานวยการกองชาง ที่ดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  เรื่องหลักเกณฑที่กําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงและการ
รับเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 290,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา  จํานวน 1 อัตรา พรอมทั้งเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 992,550 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกพนักงานจาง  พรอมทั้งเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบาง
ตาเถรกองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 123,935 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตาม
กรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร กองชาง

งบดําเนินงาน รวม 2,588,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูที่ชวยปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนชององคการบริหารสวนตําบล เชน กรรมการตรวจการ
จาง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ ฯลฯ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางในการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและ
นอกเวลาราชการ 

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน  แกพนักงานสวนตําบลตามระเบียบ ฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 597,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 297,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหาม
สัมภาระ    คาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา คาติดตั้งไฟฟ้า คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนตสวนกลาง ฯลฯ    
       - คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอก การลางอัดขยายรูปภาพ และการถายเอกสารแบบแปลนฯ
ลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล และลูกจางเชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนอบรม  ฯลฯ
  เป็นไปตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ 
       - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
       - คาซอมแซมทรัพยสินอื่น  เชน   วัสดุตางๆ ฯลฯ
       - คาซอมแซมทรัพยสินตามภารกิจถายโอนอื่นๆ และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- คาวัสดุสํานักงาน เชน ดินสอ ปากกา หมึก กาว กระดาษ  หมึก
พิมพ  ยางลบ  กระดาษไข 
ปากกาเขียนแบบ  เครื่องมือสําหรับเขียนแบบ  ฯลฯ  

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไมตางๆ  สี  ทินเนอร  ปูนซิ
เมนต  คอน  ตะปู  คีม  เลื่อย ชะแลง  ฯลฯ     
       - คาอุปกรณประปา ทอ ลูกลอย มาตรวัดน้ํา ลิ้นน้ํา  ขอ
ตอ  ของอ  กาว เทปพันเกลียว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิลมกรอง
แสง สายไมล กรวยจราจร  
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง
สําหรับ ครุภัณฑสวนกลางของ อบต. และยืมมาปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่ฯ   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล (Diskette    Floppydisk) เทปบันทึกขอมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร สายเคเบิล   แป้น
พิมพ (KeyBoard) เมาส โปรแกรม ตางๆ แฟรตไดร และอื่น ๆ
 ฯลฯ    

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ เชนมาตรวัดน้ําและไฟฟ้าฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย, คาดวงตราไปรษณีย ฯลฯ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชสัญญาณระบบอินเทอรเน็ต (Internet) คา
อินเตอรเน็ต และการดําเนินกิจกรรมในโครงขาย Internet ฯลฯ
 รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดซึ่งบิการดังกลาว และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นกับการบริการ

งบลงทุน รวม 85,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 2 ตัว  (รูปแบบและราคาตาม
ทองตลาดทั่วไป)                  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 205 ขอ 3

จัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อโตะเหล็กขนาด 4 ฟุต  จํานวน 2 ตัว  (รูปแบบและ
ราคาตามทองตลาดทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ
.ศ. 2561 – 2565) หนา 205 ขอ 3

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร LED สี จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง                            
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เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 2kVA จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าจํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  12,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2* จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  1 kVA จํานวน 11,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าจํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  5,800 บาท 

งบรายจ่ายอื่น รวม 80,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 80,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวิจัย ตรวจสอบ คาพัฒนาคุณภาพน้ําประปา ของ
องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,594,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า ฟิวส สวิตช
ไฟฟ้า   เบรกเกอร ฯลฯ
       - คาตูควบคุมไฟฟ้า  แมกเนติก  ตูแปลงกระแส
ไฟฟ้า  เบกเกอร  ลีเลย  คาปาชิเตอร ฯลฯ                        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าระบบประปาหมูบาน  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 4,444,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 500,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสวนกลางของ
อบต. 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,944,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 1 จํานวน 490,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 1 ถนนสายเลียบคลองผูใหญโตะ เริ่มจากบานนายมา
นัด สมสวย ถึงบานนายสมยศ สันติบวรวงศ ความกวางไมนอย
กวา 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่ม
เติมฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หนา  21  ขอ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 10 จํานวน 498,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 10 ถนนสายเลียบคลองรางตาศรี เริ่มจากที่ดินนาย
จําลอง บัวอุไร ถึง ที่ดินนายวิชาญ ระวงษพันธ ความกวางไมนอย
กวา 3 เมตร ยาวไมนอยกวา 240 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่ม
เติมฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3  หนา 32  ขอ 45
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 13 จํานวน 498,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 13 ถนนสายเลียบคลองศพเพลิง เริ่มจากบานนาย
เฉลิม สุดใจดี ถึง ที่ดินนายทองพูน ไกรทองสุข ความกวางไมนอย
กวา 3 เมตร ยาวไมนอยกวา 240เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  หนา 33  ขอ 52

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 18 จํานวน 490,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 18 ถนนสายทางเขาบานหมูใหญ เริ่มจากที่ดินนาย
ประเสริฐ สวางใจธรรม ถึง บานนายแหลม พึ่งจะแยม  ความ
กวางไมนอยกวา 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ
.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  หนา 35  ขอ 60

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 จํานวน 490,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 5 ถนนสายเลียบคลองรางหวาย เริ่มจากสะพาน คสล
.หลังโรงเรียนไผตาโม ถึง บานนายชะลอ ภิรมยเมือง ความกวาง
ไมนอยกวา 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ
.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หนา 24  ขอ 13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 6 จํานวน 498,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 6 ถนนสายวัดบานโคกเจ็ดลูก-บานสามเหลี่ยม เริ่ม
จาก ถนนลาดยางสายบานทาขาม-บานสามเหลี่ยม ถึง บอกุงนาย
ยอดรัก ประเสริฐศรี ความกวางไมนอยกวา 3 เมตร ยาวไมนอย
กวา 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอย
กวา 720 ตารางเมตร   (ตามแบบที่อบต.กําหนด) ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
 หนา  26 ขอ 20
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 9 จํานวน 490,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 9 ถนนสายเลียบคลองศพเพลิงฝ่งตะวันตก เริ่มจาก
บานนางน้ําฝน บุญธรรม ถึง ที่นานายปราโมทย เกตุแกว ความ
กวางไมนอยกวา 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ
.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  หนา  29 ขอ 32

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 9 จํานวน 490,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 9 ถนนสายคันกั้นน้ําสาย 2 (ดอนนอย) เริ่มจากบาน
นายศิรพง ขําดีภาณุพงษ ถึง บานนางมณี คําหอมกุล ความกวาง
ไมนอยกวา 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ
.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  หนา  30 ขอ 38

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 70,000 บาท

           - สําหรับจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประชาคมหมู
บาน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ   เครื่องดื่ม  คาวัสดุ คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ คายานพาหนะ   และคาใชจาย
อื่น  ที่จําเป็น ฯเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12  มีนาคม 2553  ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หนา 145 ขอ 1
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โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกี่ยวกับการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่มท 0229/ว7367 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562   และตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
440  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563  ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565   ขอ       หนา  

โครงการวันสําคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อใชจายตามโครงการวันสําคัญทางสถาบันพระมหา
กษัตริย  เชน  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ,โครงการวันพอ
แหงชาติ ,โครงการวันแมแหงชาติ ฯลฯ เพื่อจายเป็นคาพิธี
เปิด-ปิด คาวัสดุ  
คาเชาอุปกรณ  คาอาหาร อาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น  เป็นไปตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559  (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 146    ขอ 4)

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจายเป็นคาใชจายในการประสานในการจัดทําแผน
ชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ คายานพาหนะ   และคาใชจาย
อื่น  ที่จําเป็น ฯเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12  มีนาคม 2553  ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หนา 145 ขอ 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอสองพี่นอง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทน เบี้ยเลี้ยง  เครื่องแตงกาย  อุปกรณกีฬา  อุปกรณที่ใช
ในการจัดการแขงขันกีฬา ฯลฯ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 152 ขอ 4

คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาหมูบานตําบลบางตาเถร จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายคาอาหาร เครื่องดื่ม  ของรางวัล  คาจาง
เหมาบริการ  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เบี้ยเลี้ยง  เครื่องแตง
กาย  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นที่จําเป็นฯเป็นไป
ตาม  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 152 ขอ 2

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการแขงขันกีฬาประเภท
ตาง ๆ เชน ลูกฟุตบอล   ลูกวอลเลยบอล  ตาขายตะกรอ  ไม
แบดมินตันอุปกรณกีฬาประเภทตาง ๆ  ที่ใชในการแขงขัน  ฯลฯ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อใชจายโครงการจัดงานประเพณีทองถิ่นและวันสําคัญทาง
ศาสนา คาพิธีเปิด ปิด  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
จางเหมาบริการ คาเชา คาของขวัญของรางวัล  คาจาง
เหมาบริการและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 151 ขอ 2

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต  คาของ
ขวัญของรางวัล  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาเครื่องเสียง คา
เชาอุปกณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 154 ขอ 9

โครงการแหเทียนจํานําพรรษา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อใชจายตามโครงการแหเทียนจํานําพรรษา  จัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 152 ขอ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,894,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,022,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,022,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 740,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   พรอมทั้งเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนและเงินปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นฯ ตามกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวน
ตําบลบางตาเถรกองสงเสริมการเกษตร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มใหแกพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรา
กําลังองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรกองสงเสริมการเกษตร

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองสงเสริม
การเกษตร จํานวน 1 ตําแหนง                  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรกองสงเสริมการเกษตร

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆตาม
กรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถรกองสงเสริม
การเกษตร              

งบดําเนินงาน รวม 847,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาผอนชําระเงินกู เพื่อซื้อบานแก
พนักงานสวนตําบลตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล 

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

  -คาเย็บหนังสือ  หรือเขาปกหนังสือ
  -คาโฆษณาและเผยแพร
  -คารับวารสาร เชนคาหนังสือพิมพ และวารสารตางๆ ใหแก
สํานักงานและหมูบาน  
 -คาจางเหมาบริการ  เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
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โครงการตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช (รัชกาลที่ 9) ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ เชน พิธี
เปิด-ปิด และคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คายานพาหนะ คาจางเหมาบริการ คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0891.4/ว1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นพ.ศ.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)หนา143 ขอ4

โครงการปรับภูมิทัศนในพื้นที่ตําบลบางตาเถร จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจายเป็นคาใชจายในการปรับภูมิทัศน เชนคา
วัสดุ อุปกรณ คาตนไม คายานพาหนะคาจางเหมาแรงงาน คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557   ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา187 ขอ 2

โครงการปลูกตนไม-ปลูกหญาแฝก จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ เชน
พิธีเปิด-ปิด คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจางเหมาบริการ คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นพ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนา 194 ขอ2
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โครงการเปลี่ยนน้ําเสียใหเป็นน้ําใส จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับจายเป็นคาใชจายใน
การอบรม สัมมนา เชน วัสดุ อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
จางเหมาบริการ คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการคายานพาหนะ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557 .หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่มท
 0891.4/ว164   ลงวันที่ 26 มกราคม 2558   ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา194 ขอ1

โครงการฝกอบรมใหความรูเกษตรกรในพื้นที่ตําบลบางตาเถร จํานวน 50,000 บาท

 -สําหรับจายเป็นคาใชจายใน
การอบรม สัมมนา เชน วัสดุ อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
จางเหมาบริการ คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการคายานพาหนะ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนา143 ขอ6

โครงการรณรงคงดเผาซังขาว จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชนพิธีเปิด-ปิด และ
คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารคาอาหารวางและ เครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการ คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา144 ขอ8

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท

-สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชนพิธี
เปิด-ปิด คาวัสดุ อุปกรณ คาปรับภูมิทัศน คาจางเหมาแรงงาน คา
ตนไม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการ คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนา187 ขอ3
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ เชน
พิธีเปิด-ปิด คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจางเหมาบริการ คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0891.4/ว164   ลงวัน
ที่ 26 มกราคม 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นพ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนา 195 ขอ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   -คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ      

ค่าวัสดุ รวม 448,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-คาวัสดุสํานักงาน เชน ดินสอ ปากกา หมึก ผาหมึก
พิมพดีด กระดาษ แฟ้ม ตรายาง  กาว  ผงหมึกถายเอกสาร แบบ
พิมพ กุญแจ เครื่องดับเพลิง แผนป้ายชื่อสํานักงาน แผงกันหอง
และอื่นๆ                              

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า ฟิวส ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ                  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผง
ซักฟอก ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา และอื่นๆ 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องทางการเกษตร เชน จอบ, มีด , ผาใบกันน้ํา, บุง
กี้, ถัง ฯลฯ และอื่นๆ                   
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วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว พันธุพืช ปุ๋ย ผาใบ ผาพลาสติกและอื่นๆฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร ไม
อัด พูกัน สี ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย และอื่นๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล(Diskette Floppy disk)  เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมาสและ
อื่นๆ     

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอรไฟฟ้า, หัวเชื่อมแกส , หัววาลว
เปิด – ปิดแกส และอื่นๆฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย ,คาธนาณัติ, คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้บุนวม จํานวน 3,500 บาท

  -เพื่อจัดซื้อเกาอี้บุนวม ขนาดสูงไมนอยกวา 90 ซม. มีพนักพิง
และที่วางแขน จํานวน 1 ตัว (รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่ว
ไป) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 206 ขอ 6
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โตะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะเหล็กขนาดยาวไมนอยกวา100
 ซม. กวางไมนอยกวา 60  ซม. 
สูงไมนอยกวา 70 ซม. จํานวน 1 ตัว (รูปแบบและราคาตามทอง
ตลาดทั่วไป) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 206
 ขอ 6
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง                                                 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ  Cache  Memory รวมในระดับ               
(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา    จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย  (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หนา 206 ขอ 6
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 30,210,816 บาท

งบกลาง รวม 30,210,816 บาท
งบกลาง รวม 30,210,816 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร   

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 22,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  (ปรากฏในแผนงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ (ปรากฏในแผนงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 114,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส  และผูติดเชื้อ  H.I.V. (
ปรากฏในแผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 

สํารองจาย จํานวน 2,776,816 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

เงินรางวัลนําจับ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินรางวัลนําจับ เงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิด
กฎหมายจราจรทางบก 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนทดแทน ประจําป 2564  ตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561  ประกอบกับตาม
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจายเงินสมบทกองทุนเงินทด
แทน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่กค 0410.3/ว576 ลง
วันที่  27 ธันวาคม 2561 

เงินสมบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนทองถิ่น (กบท) จํานวน 350,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ในอัตรารอย
ละหนึ่ง  
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