
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบองตี้

อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,091,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,295,629 บาท
งบกลาง รวม 4,295,629 บาท

งบกลาง รวม 4,295,629 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท  - เพื่อจาย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง - เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 - เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท – เพื่อจายเป็น
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลบองตี้ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 และหนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว
2506 ลว.19 ตุลาคม 2561 เรื่องการบังคับใชพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,427,600 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,427,600 บาท - เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนโครงการสรางหลักประกันรายได แกผูสูงอายุ (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)
 - จํานวนผูสูงอายุรวม 310 ราย จําแนกตามชวงอายุดังนี้  
    1. อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 187 คน
( 167 คน x 600 บาท x 12 เดือน ) = 1,346,400 บาท
    2. อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 91 คน 
( 91 คน x 700 บาท x 12 เดือน )   =  764,400 บาท
    3. อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 28 คน  
(28 คน x 800 บาท x 12 เดือน )   =   268,800 บาท
    4. อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 4 คน   
( 4 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน )  =   48,000 บาท
- เป็นไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 638,400 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 638,400 บาท - เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือผูทุพพลภาพ จํานวน 65 ราย (6 ราย x 1000บาท x 12 
เดือน = 72,000 บาท, 59 x 800 x 12 
เดือน = 566,400 บาท) = 638,400 บาท  - เป็นไปตามภารกิจ
ถายโอนมาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองุถิ่น พ.ศ
. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ
.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

 เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการจายเงินสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส - เป็นไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองุถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  - เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:15:32 หนา : 3/68

70



เงินสํารองจาย จํานวน 617,809 บาท

เงินสํารองจาย จํานวน 617,809 บาท – เพื่อจายเป็นคาใชจาย
แกไขปัญหาความเดือดรอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน เชน การป้องกัน และแกไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าหมอกควัน และโรคติดตอเหตุการณ
ที่ไมคาดคิดหรือคาดเดาลวงหนาได
 - คาชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนในการดํารง
ชีพ ขาดแคลนเครื่องมือประกอบอาชีพ ขาดแคลนอาหาร  การ
ฟื้นฟูภายหลังเหตุประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561                       

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 385,820 บาท

 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท
.) จํานวน 385,820 บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (รายไดไมรวมเงินอุด
หนุน 19,291,000 บาท x 2% =  385,820 บาท - เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาจขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 - เป็นไปตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2542
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 63,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น จํานวน 63,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.งบประมาณที่
ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เป็น
เงิน 45 บาท ตอประชากรในพื้นที่หนึ่งคน - องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสมทบเงินไมนอยกวารอยละ 40 กรณีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ลาน
บาท ปีงบประมาณ 2565 ประชากร 3,500 คน x 45 
บาท = 157,500 บาท x 40% = 63,000 บาท - เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 - เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,887,340 บาท

งบบุคลากร รวม 4,228,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินเดือน ใหแก นายก อบต.บอง
ตี้ และ รอง นายก อบต.บองตี้
     1. นายก อบต.บองตี้ ( 20,400 บาท x 1 คน x 12เดือน )
 = 244,800 บาท
     2. รองนายก อบต.บองตี้ ( 11,220 บาท x 2 คน x 12
เดือน ) 
= 269,280 บาท
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็น คาตอบแทนประจําตํา แหนง ใหแก นายก อบต
.บองตี้ และ รองนายก อบต.บองตี้
       1. นายก อบต.บองตี้ ( 1,750 บาท x 1 คน x 12เดือน )
 = 21,000 บาท
       2. รองนายก อบต.บองตี้ ( 880 บาท x 2 คน x 12เดือน )
 = 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายก อบต.บองตี้
และ รองนายก อบต.บองตี้
       1. นายก อบต.บองตี้( 1,750 บาท x 1 คน x 12 เดือน ) 
= 21,000 บาท
       2. รองนายก อบต.บองตี้( 880 บาท x 2 คน x 12 เดือน )
= 21,120 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแก เลขานุการนายก อบต.บองตี้
 ( 7,200 บาท x 1 คน x 12 เดือน) = 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

- เพื่อจายเป็น คาตอบแทน ใหแก ประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิกสภา และ เลขานุการสภา
      1. เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต.บองตี้     
(11,220 บาท x 1 คน x 12 เดือน ) = 134,640 บาท
      2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.บองตี้        
(9,180 บาท x 1 คน x 12 เดือน ) = 110,160 บาท
      3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.บองตี้        
(7,200 บาท x 6 คน x 12 เดือน ) = 518,400 บาท
      4. เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.บองตี้          
(7,200 บาท x 1 คน x 12 เดือน ) = 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,694,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,515,180 บาท

เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,515,180
 บาท                                                             
  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรา
กําลังฯ ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงิน
เดือน ตลอดจนเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิที่ไดรับตามกฎหมายกําหนดเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    1. เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล = 472,260 บาท
(39,080 บาท x 12 เดือน =468,960 บาท
เงินปรับปรุงเงินเดือน 550บาท x 6 เดือน = 3,300 บาท)
    2. เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด = 432,720 บาท     
(35,770 บาท x 12 เดือน = 429,240 บาท 
เงินปรับปรุงเงินเดือน 540 บาท x 6 เดือน = 3,240 บาท)
    3. เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน = 224,160 บาท
(18,520 บาท x 12 เดือน = 222,240 บาท   
เงินปรับปรุงเงินเดือน 320 บาท x 6 เดือน = 1,920 บาท)
     4. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล = 231,840 บาท   
(19,160 บาท x 12 เดือน = 229,920 บาท 
เงินปรับปรุงเงิน เดือน 320 บาท x 6 เดือน = 1,920 บาท)
     5. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ = 154,200 บาท 
(12,730 บาท x 12 เดือน = 152,760 บาท 
เงินปรับปรุงเงินเดือน 240 บาท x 6 เดือน = 1,440 บาท)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,600 บาท

 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  จํานวน 6,600
 บาท                                                            
  - เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล
ดังนี้
 1. เจาพนักงานธุรการ (550 บาท x 12 เดือน) = 6,600 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เงินประจําตําแหนง  จํานวน 90,000
 บาท                                                                     
 - เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ดังนี้
 1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (บริหารทองถิ่น ระดับตน)
(4,000 บาท x 12 เดือน) = 48,000 บาท
 2. หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
(3,500 บาท x 12 เดือน) = 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 904,680 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน 904,680
 บาท                                                             
  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรา
กําลังฯ แยกเป็นพนักงานจางตามภารกิจ และ พนักงานจางทั่ว
ไป ดังนี้
   พนักงานจางตามภารกิจ = 472,680 บาท
1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (12,910 บาท x 12 เดือน)
= 154,920 บาท
 2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (12,830 บาท x 12 เดือน)
= 153,960 บาท
3. พนักงานขับรถยนต (13,650 บาท x 12 เดือน) 
= 163,800 บาท
   พนักงานจางทั่วไป   = 432,000 บาท
 1. นักการภารโรง (9,000 บาท x 12 เดือน)  
= 108,000 บาท
 2. คนงานทั่วไป (9,000 บาท x 3 อัตรา x 12 เดือน)
= 324,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,960 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,960
 บาท                                                      
 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามแผนอัตรา
กําลังฯ แยกเป็นพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป ดังนี้
   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
   พนักงานจางตามภารกิจ = 9,960 บาท
1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 375 บาท x 12 เดือน )
= 4,500 บาท
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 455 บาท x 12 เดือน )
= 5,460 บาท
   พนักงานจางทั่วไป = 48,000 บาท
1. นักการภารโรง ( 1,000 บาท x 12 เดือน ) 
=12,000 บาท
2. คนงานทั่วไป ( 1,000 บาท x 3 อัตรา x 12 เดือน )
= 36,000บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 120,000 บาท

 เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 120,000
 บาท                                                                       
   
 - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดารใหแกพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่กันดาร - เสี่ยงภัย ตามประกาศของทางราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 2,505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 250,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจจายได พ.ศ. 2559
   - คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน 100,000
 บาท เป็นคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นายอําเภอ นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทอ
นถิ่น อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรีอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
ในการเลือกตั้งตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน 
จํานวน 20,000 บาท                               
  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 20,000
 บาท                                       
 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทองถิ่น
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ,แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการ
เบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000
 บาท                                                      
   - เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทํา
เว็บไซต คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมายามดูแลสํานัก
งาน คาจางเหมาคนเฝ้าของหรือสถานที่ คาจางทําป้าย คาจาง
เหมาแรงงาน คาจางเหมาทําของ คาจางคาโฆษณาและเผย
แพร คาจางเหมาบริการที่จําเป็นตอ การใหบริการประชาชน คา
หนังสือพิมพ คาถายเอกสาร/เขาเลม คาเย็บหนังสือ คาทําแผน
พับ สื่อสิ่งพิมพหรือเอกสารวารสาร ปฏิทิน เผยแพรตางๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ เขารับการ
ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ  การเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น – พระราชบัญญัติจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000
 บาท                                        
   - เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจาย
เป็นคา เลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ หรือการเขารวม
กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสําคัญตางๆ ของทางราชการ เชน กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ งานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช การ
เตรียมการรับเสด็จฯ และกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชการของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนดในการฝึก
อบรมเพื่อการ พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) , พ
.ศ. 2559(ฉบับที่ 3) , พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 1

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

 - คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นในปี พ.ศ.2564 เป็นคาวัสดุ อุปกรณ แบบ
พิมพ  คูหาเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง คาประชา
สัมพันธการเลือกตั้ง คาเตรียมสถานที่ ป้ายคะแนน เครื่อง
เขียน และอื่นๆที่จําเป็นในการเลือกตั้ง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท 
  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการประชุม สัมมนา 
การฝึกอบรม ของพนักงาน ลูกจาง หรือบุคลภายนอกที่ไดรับคํา
สั่งใหเขารวมอบรมสัมมนา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000
 บาท                                                 
   เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหทรัพยสินนั้นกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต รถบรรทุกนํ้า เครื่องสงโทร
สาร โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร อุปกรณดับ
เพลิง และอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 110 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

     วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ไม
บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากซื้อหรือจาง
พิมพ นํ้าดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท  
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ สาย
อากาศวิทยุ ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

     วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฟอก สบู แปรง นํ้ายาดับกลิ่น ไมกวาด เขง ถาด แกวนํ้า จาน
รอง ถวย ชาม ชอน ชอนสอม กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ
 และอื่นๆ ที่อยูใน ประเภทรายจายนี้

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

    วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 
  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สราง เชน ไม ตางๆ คอน คีม จอบเลื่อย นํ้ามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี อิฐหรือซีเมนต
บล็อก ทอนํ้า ตะปู และ อุปกรณประปา เหล็กเสน แปรง
ทาสี ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

    วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต เบรก ครัช เพลา หัวเทียน ไขควง ประแจ นํ้ามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล ฟิลมกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แบตเตอรี่เครื่องยนต (อะไหล) ฯลฯ และ
อื่นๆที่อยูใน ประเภทรายจายนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเชื้อเพ
ลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ และอื่นๆ ที่จายตามรายจายประเภทนี้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กลอง เลนสซูม เมมโมรี่การด พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิวเจอรบอรด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk , Compact Disc ,
Digital Video Disc ,Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง หนวยประมวลผล ฮารดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด เมาส ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 755,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
      - เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของที่ทําการสํานักงาน อบต.
ประปาของ อบต. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยวัฒนธรรมพื้น
บาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ อบต.บองตี้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

คาบริการโทรศัพท   จํานวน 10,000 บาท
   - เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสํานักงาน อบต.
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

คาบริการไปรษณีย  จํานวน 15,000 บาท
   - เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร และ
คาบริการอื่นๆ ที่ใชในราชการคาบริการสื่อสาร        

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
   - เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาเชา
สัญญาณอินเตอรเน็ต  ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

คาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท 
  - เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 

งบลงทุน รวม 88,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 48,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท
  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 48,000 บาท เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้น
สวน ระบบ Inventer แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000
 บีทียู ราคานอกมาตราฐานครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 40,600 บาท

 จํานวน 7 เครื่องๆละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 40,600 บาท 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563  ดังนี้    
  - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 watts)
  - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา  15 นาที
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฎิบัติการรวม โครงการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

  - โครงการศูนยปฏิบัติการรวม โครงการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่ม
เติม - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 124 ลําดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 20,000 บาท

   โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางสํารวจความพึงพอใจของ ผู
รับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบองตี้ เพื่อจักไดนําผลการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชน มาปรับปรุง และพัฒนางาน
ดานการบริการใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดจาง
สถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ภายในเขตจังหวัด หรือนอกเขตจังหวัดทําการ
สํารวจ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 5
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,468,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,755,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,755,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,119,800 บาท

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,119,800 บาท
    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรา
กําลังฯ ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงิน
เดือน ตลอดจนเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิที่ไดรับตามกฎหมาย
กําหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
      1. เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง = 445,220 บาท
 ( 36,860 บาท x 12 เดือน ) = 442,320 บาท เงินปรับปรุงเงิน
เดือน( 550 บาท x 6 เดือน ) = 3,300 บาท
      2. เงินเดือนเจาพนักงานการเงินและบัญชี = 139,260
 บาท ( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120 บาท เงินปรับปรุง
เงินเดือน( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
      3. เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ = 139,260 บาท
( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120 บาท เงินปรับปรุงเงิน
เดือน( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
      4. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ = 158,760 บาท
( 12,970 บาท x 12 เดือน ) = 155,640 บาท เงินปรับปรุงเงิน
เดือน( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
       5. เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได = 237,300 บาท
( 19,580 บาท x 12 เดือน ) = 234,960 บาท เงินปรับปรุงเงิน
เดือน( 390 บาท x 6 เดือน ) = 2,340 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 46,380 บาท

  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน  46,380 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
  1. เจาพนักงานการเงินและบัญชี( 1,775 บาท x 12 เดือน ) 
= 21,300 บาท
  2. เจาพนักงานพัสดุ( 1,775 บาท x 12 เดือน )             
= 21,300 บาท
  3. เจาพนักงานธุรการ( 315 x 12 เดือน )                 
=  3,780 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
    - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ดัง
นี้  ผูอํานวยการกองคลัง (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
( 3,500 บาท x 12 เดือน ) = 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 403,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 403,200
 บาท                                          
  - เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 187,200  บาท
   1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 15,600 บาท x 12 เดือน )
= 187,200 บาท
คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 216,000 บาท
   1.คนงานทั่วไป (900 x 2 อัตรา x 12 เดือน )
 = 216,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่วไป ดังนี้
   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
    พนักงานจางทั่วไป = 24,000 บาท
    1. คนงานทั่วไป ( 1,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน )
= 24,000 บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 120,000 บาท

  เงินเบี้ยกันดาร  จํานวน 120,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา ที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัย ตามประกาศของ
ทางราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 225,000 บาท

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 225,000 บาท
  - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวนเงิน 125,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจายได พ.ศ. 2559
   - คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวนเงิน 100,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
ซื้อ หรือการจางคณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน กอ
สราง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท 
  เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 35,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) 
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท  
  - เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทํา
เว็บไซตคาจางเหมาทําความสะอาด คาจางทําป้าย คาจางเหมา
แรงงานดูแลระบบประปา/จดมิเตอรนํ้า/เก็บคานํ้าประปาคาจาง
เหมาทําของ คาจางคาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการที่
จําเป็นตอการใหบริการประชาชน คาหนังสือพิมพ คาถาย
เอกสาร/เขาเลมคาเย็บหนังสือ คาทําแผนพับ สื่อสิ่งพิมพหรือ
เอกสารวารสาร เผยแพรตางๆ คาธรรมเนียม ตลอดจนคาจาง
อื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ,พระราชบัญญัติจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 
 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจางหรือ
บุคคลที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการเพื่อสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรมีทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการกําหนด การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2558 (ฉบับที่ 2) , พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) , พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ที่ 4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 1
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

  - คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท 
  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการประชุม สัมมนา การ
ฝึกอบรมของพนักงาน ลูกจาง หรือบุคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งให
เขารวมอบรม สัมมนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหทรัพยสินนั้นกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องสง
โทรสาร โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร  และ
อื่นๆ ที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 110 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000
 บาท                                                                   
   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ไม
บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากซื้อหรือจาง
พิมพ นํ้าดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000
 บาท                                                             
    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู แป
รง นํ้ายาดับกลิ่น ไมกวาด เขง ถาด แกวนํ้า จาน
รอง ถวย ชาม ชอน ชอนสอม กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ
 และอื่นๆ ที่อยูใน ประเภทรายจายนี้   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง หนวยประมวลผล ฮารดิสก
ไดร ซีดีรอมไดรฟแผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด เมาส ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้

งบลงทุน รวม 98,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางานมีพนักพิงและลอเลื่อน จํานวน 5,600 บาท

 จัดซื้อเกาอี้ทํางานมีพนักพิงและลอเลื่อน ตัวละ 2,800 บาท 
จํานวน 2 ตัว เป็นเงิน  5,600  บาท

จัดซื้อเกาอี้เหล็ก 4 ที่นั่ง จํานวน 16,000 บาท

  จัดซื้อเกาอี้เหล็ก 4 ที่นั่ง แถวละ 8,000 บาท 
จํานวน 2 แถว เป็นเงิน 16,000  บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 39,800 บาท

  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 39,800 บาท เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้น
สวน ระบบ Inventer แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตามบัญชีราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ ปี2563

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 14,000 บาท

  จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ตัวละ7,000 บาท
จํานวน 2 ตัว เป็นเงิน 14,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
  - 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)  เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดจุไมนอย
กวา 1TB หรือชนิด Solid   State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จําหนวน 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 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
  - มีแป้นพิมพและเมาส
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 5,800 บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังนี้        
  -มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 watts)
  -สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 556,560 บาท

งบบุคลากร รวม 184,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 184,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 139,260 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 139,260 บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรา
กําลังฯ ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงิน
เดือน ตลอดจนเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมายกําหนด - เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    1. เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
= 139,260 บาท ( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120 บาท
เงินปรับปรุงเงินเดือน ( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล
ดังนี้
   1. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( 1,775 บาท x 12 เดือน ) = 21,300 บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 24,000 บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 24,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดารใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัย ตามประกาศของ
ทางราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 62,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 62,000 บาท
         - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 12,000 บาท  - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด.ใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่นที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
       - คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จํานวน 50,000 บาท – เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคการบริหารสวนตําบล
บองตี้ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของทองถิ่นอื่นที่ได
รับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการดูแลความสงบ ความ
ปลอดภัยตามโครงการตางๆ เชน โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ การเกิดเหตุสาธารณภัย
ตางๆ การดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยในการจัดงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ หนวยราชการใน
พื้นที่ วัด โรงเรียน ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ จํานวน 20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ - เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

จํานวน 200,000 บาท

  โครงการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จํานวน 200,000 บาท 
  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร.ของตําบลบองตี้ เป็นคา อาหาร อาหารวางน้ําดื่ม คา
วิทยากร วัสดุอุปกรณ ในการฝึกอบรม คาใบประกาศ บัตร อป
พร. และอื่นๆที่เกี่ยวของ – เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2553

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 90,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 90,000 บาท
    จัดซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จํานวน 30 ชุดๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 90,000
 บาท ประกอบดวยกางเกง เสื้อ เสื้อยึด หมวก รองเทา เครื่อง
หมาย 
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,340,436 บาท

งบบุคลากร รวม 3,078,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,078,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,930,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ตามแผนอัตรากําลังฯ ทั้งนี้
จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนเงิน
อื่นๆ ที่มีสิทธิที่ไดรับตามกฎหมายกําหนด เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แยกเป็น
   1. เงินเดือนครู คส 1 จํานวน 2 อัตรา = 527,760 บาท
( 21,770 บาท x 3 อัตรา x 12 เดือน ) = 522,480 บาท
เงินปรับปรุงเงินเดือน ( 440 บาท x 2 อัตรา x 6 เดือน ) 
= 5,280 บาท
    2. เงินเดือนครู คส 2 จํานวน 1 อัตรา = 263,880 บาท
( 21,770 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน ) = 261,240 บาท 
เงินปรับปรุงเงินเดือน( 440 บาท x 1 อัตรา x 6 เดือน )
= 2,640 บาท
    3. เงินเดือนครู คส 2 จํานวน 1 อัตรา = 305,340 บาท
( 25,190 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน ) = 302,280 บาท 
เงินปรับปรุงเงินเดือน( 510 บาท x 1 อัตรา x 6 เดือน ) 
= 3,060 บาท
    4. เงินเดือนครู คส 2 จํานวน  2 อัตรา = 628,560 บาท
( 25,930 บาท x 2อัตรา x 12 เดือน ) = 622,320 บาท 
เงินปรับปรุงเงินเดือน( 520 บาท x 2 อัตรา x 6 เดือน ) 
= 6,240 บาท
    5. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา = 205,380
 บาท ( 16,940 บาท x 2อัตรา x 12 เดือน ) = 203,280
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน( 350 บาท x 2 อัตรา x 6 เดือน ) 
= 2,1000 บาท
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของครู (ชํานาญการ) จํานวน 4 อัตรา
(3,500 บาท x 4 คน x 12 เดือน) = 168,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 808,920 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 808,920 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
     1. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 13,640 บาท x 12 เดือน )
= 163,680 บาท
     2. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 13,460 บาท x 12 เดือน )
= 161,520 บาท
     3. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 13,320 บาท x 12 เดือน )
= 159,840 บาท
     4. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 13,070 บาท x 12 เดือน )
= 156,840 บาท
     5. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ( 13,920 บาท x 12 เดือน )
= 167,040 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2,580 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2,580 บาท
    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจจํานวน 4 อัตรา ดังนี้
   1. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (215 บาท x 12 เดือน) = 2,580 บาท
   2. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (345 บาท x 12 เดือน) = 4,140 บาท
   3. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (485 บาท x 12 เดือน) = 5,820 บาท
   4. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (605 บาท x 12 เดือน) = 7,260 บาท
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 168,000 บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 168,000 บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดารใหแกพนักงานครูที่ปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัย ตามประกาศของทางราชการ

งบดําเนินงาน รวม 3,617,016 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 160,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนด.ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจจายได พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ จํานวน 80,000 บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 80,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) ,พระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2548 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหา
คม พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,200,745 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทํา
เว็บไซต คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางทําป้าย คาจางเหมา
แรงงาน คาจางเหมาทําของ คาจางคาโฆษณาและเผยแพร คาจาง
เหมาบริการที่จําเป็นตอการใหบริการประชาชน คาหนังสือ
พิมพ คาถายเอกสาร/เขาเลม คาเย็บหนังสือ คาทําแผนพับ สื่อสิ่ง
พิมพหรือเอกสารวารสาร ปฏิทิน เผยแพรตางๆ คา
ธรรมเนียม ตลอดจนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ทีjสามารถเบิกจายไดใน
ประเภทรายจายนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,000,745 บาท

   คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 1,000,745 บาท   - เพื่อจายเป็น 
              1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให
แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็น
เงิน  684,285 บาท
               1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้  
( 45 คน x 21 บาท x 245 วัน ) = 231,525 บาท
               1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง 
( 27 คน x 21 บาท x 245 วัน )  = 138,915 บาท
               1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง
( 19 คน x 21 บาท x 245 วัน ) =   97,755 บาท
               1.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ 
( 42 คน x 21 บาท x 245 วัน ) = 216,090 บาท
      *ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละ
ศูนยที่อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:15:32 หนา : 34/68

101



              2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4
 ศูนย รวมเป็นเงิน 235,100 บาท
               2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้     
( 45 คน x 1,700 บาท )  = 76,500 บาท
               2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง   
( 27 คน x 1,700 บาท )  = 54,900 บาท
               2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง 
( 19 คน x 1,700 บาท )  = 32,300 บาท
               2.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ
( 42 คน x 1,700 บาท )  = 71,400 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละศูนยที่
อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
             3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา คาหนังสือเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ขวบ) ใน
สังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็นเงิน 14,400 บาท
               3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้     
( 22 คน x 200 บาท ) = 4,400 บาท
               3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง  
( 15 คน x 200 บาท ) = 3,000 บาท
               3.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง  
( 13 คน x 200 บาท ) = 2,600 บาท
               3.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ 
( 22 คน x 200 บาท ) = 4,400 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละศูนยที่
อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
             4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5
 ขวบ) ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็นเงิน 14,400 บาท
               4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้         
( 22 คน x 200 บาท ) = 4,400 บาท
               4.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง   
( 15 คน x 200 บาท ) = 3,000 บาท
               4.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง   
( 13 คน x 200 บาท ) = 2,600 บาท
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               4.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ
( 22 คน x 200 บาท ) = 4,400 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละศูนยที่
อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
            5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5
 ขวบ) ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็นเงิน 21,600 บาท
             5.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้       
( 22 คน x 300 บาท ) = 6,600 บาท
             5.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง     
( 15 คน x 300 บาท ) = 4,500 บาท
             5.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง   
(13 คน x 300 บาท ) = 3,900 บาท
             5.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ 
( 22 คน x 300 บาท ) = 6,600 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กของแตละศูนยที่
อาจเปลี่ยแเปลงภายในวงเงินรวมของทั้ง ๔ ศูนย*
            6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5
 ขวบ) ในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย รวมเป็นเงิน 30,960 บาท
              6.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้        
( 22 คน x 430 บาท ) = 9,460 บาท
              6.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง        
( 15 คน x 430 บาท ) = 6,450 บาท
              6.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง  
(13 คน x 430 บาท ) = 5,590 บาท
              6.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ  
( 22 คน x 430 บาท ) = 9,460 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
  พฤษภาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น5 ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 1,3
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 
  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอานาจักร ของ ครู ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนดในการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) , พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) , พ
.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

 คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการประชุม สัมมนา การ
ฝึกอบรมของพนักงาน ลูกจาง หรือบุคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งให
เขารวมอบรม สัมมนา

ค่าวัสดุ รวม 2,136,271 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ไมบรรทัด คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากซื้อหรือจางพิมพ นํ้าดื่มสําหรับ
บริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูในประเภท
รายจายนี้

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท
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  วัสดุงานบานงานครัว   จํานวน 60,000 บาท 
     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฟอก สบู แปรง นํ้ายาดับกลิ่น ไมกวาด เขง ถาด แกวนํ้า จาน
รอง ถวย ชาม ชอน ชอน สอม กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้า
แข็ง ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูใน ประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 40,000 บาท  
  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลอุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette , Floppy Disk ,Removable 
Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง หนวย
ประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมาส ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้
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วัสดุอื่น จํานวน 1,976,271 บาท

คาอาหารเสริม(นม) จํานวน 1,976,271 บาท
   - เพื่อจายเป็น คาอาหารเสริม (นม) ใหแก
   1. โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) จํานวน 1,705,854.80 บาท 
   1.1 โรงเรียน ตชด.บานบองตี้ลาง = 422,905.60 บาท
( 208 คน x 7.82 บาท x 260 วัน )
   1.2 โรงเรียนบานบองตี้  = 1,282,949.20 บาท 
( 631 คน x 7.82 บาท x 260 วัน )
ใหถั่วเฉลี่ยยอดเด็กของทุกโรงเรียนที่อาจเปลี่ยนแปลง ปรับ
เปลี่ยนตามความเหมาะสม ในวงเงินงบประมาณรวม
   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย
จํานวน 270,415.60 บาท 
  2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ = 91,494 บาท   
( 45 คน x 7.82 บาท x 260 วัน )
  2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบองตี้ลาง = 54,896.40 บาท 
( 27 คน x 7.82 บาท x 260วัน )
  2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทายเหมือง  = 38,630.80 บาท  
( 19 คน x 7.82 บาท x 260 วัน )
  2.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ = 85,394.40 บาท
( 42 คน x 7.82 บาท x 260 วัน )
ใหถั่วเฉลี่ยยอดเด็กของทุกศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อาจเปลี่ยน
แปลง ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในวงเงินงบประมาณรวม
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
  พฤษภาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนาที่ 93 ลําดับที่ 2 หนาที่ 119
 ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 121,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 68,000 บาท

จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 68,000
  บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ดังนี้
   - 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)  เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดจุไมนอย
กวา 1TB หรือชนิด Solid   State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จําหนวน 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  ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 30,000 บาท

จํานวน 4 เครื่องๆละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000
 บาท  เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดัง
นี้          
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสาเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดา 
-สามารถทาสาเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สาเนา 
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 23,200 บาท

จํานวน 4 เครื่องๆละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 23,200 บาท  
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563  ดังนี้    
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา  15 นาที

งบเงินอุดหนุน รวม 3,523,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,523,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานศีกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.)

จํานวน 3,523,800 บาท

1.อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3,523,800 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให
แก สถานศึกษา สังกัดหนวยงานอื่น ดังนี้
     1.1 โรงเรียน ตชด.บานบองตี้ลาง = 873,600 บาท 
(208 คน x 21 บาท x 200 วัน )
     1.2 โรงเรียนบานบองตี้  = 2,650,200 บาท 
(631 คน x 21 บาท x 200 วัน )
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หนาที่ 119 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 295,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางสํารวจจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 20,000 บาท

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจางเหมาสํารวจจํานวน
สุนัข และแมว จํานวน 20,000 บาท ดําเนินการตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เป็นคาดําเนินการสํารวจจํานวน สุนัขและแมว
   คาสื่อประชาสัมพันธตางๆ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 103 ลําดับที่ 5
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

  - โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข โครงการสงเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสื่อประชา
สัมพันธตางๆ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  – เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 4    
 

โครงการรณรงคประชาสัมพันธการป้องกันโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

- โครงการรณรงคประชาสัมพันธการป้องกันโรค
ติดตอ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
การโครงการรณรงคป้องกัน โรคติดตอ เชน คาวิทยากร คาสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท- เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน และอื่นๆ ที่ใชในการ พนหมอก
ควัน ในการกําจัดยุงและแมลงตางๆ ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ถุงมือ นํ้ายา
พนหมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บา แอลกอฮอล 
นํ้ายาตางๆ เคมีภัณฑ เวชภัณฑ เครื่องมือแพทย ตามความจํา
เป็น ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ที่๕.๑.๔ จํานวน 45,000 บาท

    อุดหนุนหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ที่ 5.1.4
จํานวน 45,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุน
การดําเนินงาน โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคติดตอนําโดย
แมลงพื้นที่ หมูที่ 1 – 4 ตําบลบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
) หนาที่ 122 ลําดับที่ 1
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 80,000 บาท

   อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
จํานวน 80,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดังตอ
ไปนี้
    1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน หมูบานบองตี้บน = 20,000 บาท
    2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน หมูบานบองตี้ลาง = 20,000 บาท
    3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน หมูบานทายเหมือง = 20,000 บาท
    4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน หมูบานทุงมะเซอยอ = 20,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 122 ลําดับที่ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 545,520 บาท

งบบุคลากร รวม 344,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 344,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 320,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ
ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้น เงินเดือน ตลอดจน
เงินอื่นๆ ที่มีสิทธิที่ไดรับตามกฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  1. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน = 320,520 บาท
(26,500 บาท x 12 เดือน = 318,000 บาท
เงินปรับปรุงเงินเดือน 420 บาท x 6 เดือน = 2,520 บาท)
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดารใหแกพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัย ตามประกาศของทางราชการ

งบดําเนินงาน รวม 196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 26,000 บาท

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 26,000 บาท                     
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 26,000 บาท สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือ
ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย  รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหรือการใหความชวยเหลือประชาชนดานการเกษตรผูมีรายได
นอยใหแกประชาชนหรือเกษตรกรผูมีรายไดนอยที่ไดรับความ
เดือดรอนหรืดไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ  เพื่อ
ใหสามารถเขาถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แกไขเพิ่มเติม ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 7798  ลงวันที่ 29  ธันวาคม 2563
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของ พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจาง เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ,พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3
) ,พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หนาที่ 110 ลําดับที่ 1

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน  10,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาลงทะเบียนในการเขารับการประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ของ
พนักงาน ลูกจาง หรือบุคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งใหเขารวม
อบรม สัมมนา

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท

  อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท  
เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจายใหแกเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี สําหรับจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังวัดกาญจนบุรี
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 143,135 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 143,135 บาท
เงินอุดหนุน รวม 143,135 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอไทรโยค จํานวน 143,135 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ไทรโยค จํานวน 143,135 บาท    เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเสนทาง
บานนายพงษพันธ-บานนายธงชัย หมูที่ ๑ บานบองตี้บน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000
 บาท เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเวที
ประชาคม ทําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2559 (ฉบับที่ 2), หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 - เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 1
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด เชน คาวัสดุและอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหง
ชาติ (คสช.) - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท เพื่อเป็นคาใชจายใน
การฝึกอบรม เป็นคาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาสถานที่จัด
อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาที่
พัก คาเดินทาง และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0229/ว7367  ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่13 กุมภาพันธ 2563

โครงการรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน 5,000 บาท

โครงการรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน 5,000
 บาท  
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 109 ลําดับที่ 8  
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหแกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาสื่อประชาสัมพันธ และคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในดานการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตามหลัก

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 50,000 บาท

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

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล เปตองลูกตะกรอ ตาขายกีฬา ฯลฯ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หนาที่ 101 ลําดับที่ 5
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 350,000 บาท

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 350,000
 บาท  
   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขง
ขัน กีฬาตานยาเสพติด เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทน
กรรมการ คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา คาจัดสถานที่ คา
จางบริการ เต็นท / เครื่องเสียงคาวัสดุการแพทย คาสื่อประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และกระทรวง
มหาดไทย - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ
. 2557 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 101 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท 
  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน วันเด็ก
แหงชาติ เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสื่อประชาสัมพันธ และ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 – เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 94 ลําดับที่ 10

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน ประเพณี
ลอยกระทง เชน เงินรางวัล เงินคาตอบ
แทน กรรมการ/วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาสื่อ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 104 ลําดับที่ 4
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
จํานวน 70,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานประเพณี สงกรานตและวันผูสูงอายุ เชน คาสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ คาวัสดุอุปกรณ ตางๆ คาจัดตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 3

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000
 บาท  
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี แห
เทียนเขาพรรษา เชน คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาสื่อ
ประชาสัมพันธ คาจัดตกแตงเทียนและสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 104 ลําดับที่ 1 วันที่
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบองตี้ จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบองตี้ จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณี
ทองถิ่นทอดสะพานคํ้าตนโพธิ์ เชน คาจัดสถานที่ จัดทําสิ่งของ
ประกอบพิธี คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาสื่อประชาสัมพันธ และคาใช
จายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,178,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,200,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,200,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,093,620 บาท

    เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,093,620 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ ทั้งนี้จายตามคําสั่ง
การเลื่อนระดับ เลื่อนขั้น เงินเดือน ตลอดจน เงินอื่นๆ ที่มีสิทธิที่
ไดรับตามกฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคล สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
       1. เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง = 359,400 บาท
( 29,680 บาท x 12 เดือน ) = 356,160 บาท 
เงินปรับปรุงเงินเดือน ( 540 บาท x 6 เดือน ) = 3,240 บาท
       2.เงินเดือนนายชางโยธา = 390,360 บาท
( 32,270 บาท x 12 เดือน ) = 387,240 บาท 
เงินปรับปรุงเงินเดือน ( 520 บาท x 6 เดือน ) = 3,120 บาท
       3.เงินเดือนนายชางโยธา = 343,860 บาท 
( 28,430 บาท x 12 เดือน ) = 341,160 บาท
เงินปรับปรุงเงินเดือน ( 450 บาท x 6 เดือน ) = 2,700 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล 
1. ผูอํานวยการกองชาง (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
(3,500 บาท x 12 เดือน) = 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 923,880 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 923,880 บาท  เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลังฯ 
แยกเป็นพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ดังนี้
    พนักงานจางตามภารกิจ = 491,880 บาท
       1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
( 15,910 บาท x 12เดือน ) = 190,920 บาท
        2. ผูชวยนายชางโยธา
 ( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120 บาท
         3. ผูชวยนายชางไฟฟ้า 
( 13,570 บาท x 12 เดือน ) = 162,840 บาท
       พนักงานจางทั่วไป = 432,000 บาท
         1. คนงานทั่วไป
 ( 9,000 บาท x 4 อัตรา x 12 เดือน ) = 432,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 69,300 บาท

  เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 69,300 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ดังตอไปนี้
    พนักงานจางตามภารกิจ = 21,300 บาท
           1. ผูชวยนายชางโยธา 
( 1,775 บาท x 12 เดือน) = 21,300 บาท
      พนักงานจางทั่วไป = 48,000 บาท
            1. คนงานทั่วไป
( 1,000 บาท x 4 อัตรา x 12 เดือน) = 48,000 บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 72,000 บาท

  เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 72,000 บาท  
- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดารใหแกพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่กันดาร-เสี่ยงภัยตามประกาศของทางราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 853,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท                     
  - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 150,000 บาท สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายอื่นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) - เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2548 และหนังสือที่ มท0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ
.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําป้าย คาจางเหมา
แรงงาน คาจางเหมาแรงงานดูแลระบบประปา/จดมิเตอรนํ้า/เก็บ
คานํ้าประปา คาจางเหมาทําของ คาจางทําครุภัณฑ คาจางคา
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการที่จําเป็นตอ การใหบริการ
ประชาชน คาหนังสือพิมพ คาถายเอกสาร/เขาเลม คาเย็บ
หนังสือ คาทําแผนพับ สื่อสิ่งพิมพหรือเอกสารวารสาร ปฏิทิน เผย
แพรตางๆ คาธรรมเนียม ตลอดจนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง เพื่อสง
เสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
สิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนดในการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ,พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) ,พ.ศ
. 2561 (ฉบับที่ 4) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หนาที่ 110 ลําดับที่ 1

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

 - คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการประชุม สัมมนา การ
ฝึกอบรม ของพนักงาน ลูกจาง หรือบุคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งให
เขารวมอบรม สัมมนา

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:15:33 หนา : 60/68

127



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหทรัพยสินนั้นกลับมาใชงานไดตาม
ปกติ เชน อาคาร ถนน ซอมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป่า
ลางบอ และอื่นๆ ที่ชํารุด ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 133,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน  จํานวน 20,000
 บาท                                                               
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ไม
บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากซื้อหรือจาง
พิมพ นํ้าดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ สาย
อากาศวิทยุ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

วัสดุกอสราง   จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ เลื่อย นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ทอ
นํ้า ตะปู และ อุปกรณประปา เหล็กเสน แปรงทาสี ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 3,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกลอง เลนส
ซูม เมมโมรี่การด พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิวเจอร
บอรด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูในประเภท
รายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Di
gital Video Disc ,Flash Drive)
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด เมาส ฯลฯ และอื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้

งบลงทุน รวม 4,125,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,125,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนดํา - ดงเสลา จํานวน 1,299,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนดํา - ดงเสลา 
จํานวน 1,299,000 บาท
ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 500
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรไมนอยกวา 2,000 ตาราง
เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการกอสราง 1 ป้าย ตามแบบแปลน
และรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด - เป็นไปตามระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหาร สวนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 หนาที่ 80 ลําดับที่ 42     

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:15:33 หนา : 62/68

129



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนางอารีชล โตสนั่น - 
นายประพันธ ชวนกระโทก

จํานวน 735,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนางอารีชล โต
สนั่น - นายประพันธ ชวนกระโทก จํานวน 735,000 บาท
ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 280
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรไมนอยกวา 1,120 ตาราง
เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการกอสราง 1 ป้าย ตามแบบแปลน
และรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด - เป็นไปตามระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหาร สวนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 หนาที่ 79 ลําดับที่ 9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไรนายประมาท - 
โบสตคริสตตะนาวศรี

จํานวน 743,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไรนายประมาท - 
โบสตคริสตตะนาวศรี จํานวน 743,000 บาท
ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 240
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรไมนอยกวา 1,200 ตาราง
เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการกอสราง 1 ป้าย ตามแบบแปลน
และรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด - เป็นไปตามระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหาร สวนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 หนาที่ 80 ลําดับที่ 42
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดเเนนหนาบานนายสุวรรณ - บาน
นางวันดี

จํานวน 308,000 บาท

โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดเเนนหนาบานนาย
สุวรรณ - บานนางวันดี  จํานวน 308,000 บาท
ทําการกอสรางถนนลูกรังบดอัดเเนน กวาง 4 เมตร ยาว 700
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรไมนอยกวา 2,800 ตาราง
เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการกอสราง 1 ป้าย ตามแบบแปลน
และรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด - เป็นไปตามระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหาร สวนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 หนาที่ 74 ลําดับที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางศูนยเด็กเล็กบานทุงมะเซอยอ - สาม
เเยก

จํานวน 1,040,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางศูนยเด็กเล็กบานทุงมะเซ
อยอ - สามเเยก จํานวน 1,040,000 บาท
ทําการปรับปรุงถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ยาว 390
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่จราจรไมนอยกวา 2,340 ตาราง
เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการกอสราง 1 ป้าย ตามแบบแปลน
และรายการที่ อบต.บองตี้ กําหนด - เป็นไปตามระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 22
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

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

   วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา พันธุสัตวปีกและ
สัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว อาหารสัตว ผาใบหรือผาพลาสติก สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก จอบ เสียม หนากากป้องกันแก็สพิษ ฯลฯ

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000
 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นอาสา ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ " จิตอาสา สรางป่า รักษนํ้า " เชน คาพันธ
กลาไม คาวิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบระ
ทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 107 ลําดับที่ 5
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
จํานวน 20,000 บาท  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามภารกิจถายโอน คาวัสดุ
อุปกรณที่ใชเตรียมการป้องกันไฟป่า วัสดุการเกษตร คาสื่อประชา
สัมพันธ คาอาหร นํ้าดื่ม อาหารวางคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 107 ลําดับที่ 4

โครงการอนุรักษ ดูแล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม จํานวน 10,000 บาท

โครงการอนุรักษและฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม จํานวน 10,000
 บาท  
  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ
และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม เชน คาวัสดุอปกรณ วัสดุการ
เกษตร พันธุไม คาสื่อประชาสัมพันธ คาอาหร นํ้าดื่ม อาหารวาง
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 106 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระขนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็ขเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระขนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่  26  มกราคม  พ
.ศ. 2558 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 435,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อใหทรัพยสินนั้นกลับมาใชงานไดตาม
ปกติ เชน อาคาร ถนน ซอมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป่า
ลางบอ และอื่นๆ ที่ชํารุด ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน 20,000 บาท 
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ สาย
อากาศวิทยุ ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

วัสดุกอสราง  จํานวน 100,000 บาท
  -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ เลื่อย นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ทอ
นํ้า ตะปู และ อุปกรณประปา เหล็กเสน แปรงทาสี ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท 
  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สาร
สม  คลอรีน  เคมีภัณฑอื่นที่ใชในการผลิตน้ําประปา

งบลงทุน รวม 165,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อซับเมิสสูบน้ํา จํานวน 165,000 บาท

ครุภัณฑการเกษตร จํานวน 165,000 บาท
   - คาจัดซื้อซับเมิสสูบน้ํา จํานวน 5 ตัวละ  33,000 บาท
รวมเป็น 165,000 บาท เป็นซับเมิสสูบน้ําขนาด 1.5 แรงมา  จัด
ซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป
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