
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางเลน

อําเภอ สองพี่นอง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,837,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,611,169 บาท

งบบุคลากร รวม 5,292,769 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,838,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวตําบล
 รองนายกองคการบริหารวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
ไว จํานวน 12 เดือน
1. เพื่อเปนเงินเดือน นายก อบต.บางเลน จํานวน 1 อัตรา
2. เพื่อเปนเงินเดือน รองนายก อบต.บางเลน จํานวน 2 อัตรา  
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวตําบล
 รองนายก องคการบริหารวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
ไว จํานวน 12 เดือน
1. เพื่อเปนเงินเดือน นายก อบต.บางเลน จํานวน 1 อัตรา
2. เพื่อเปนเงินเดือน รองนายก อบต.บางเลน จํานวน 2 อัตรา

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
ไว จํานวน 12 เดือน
1. เพื่อเปนเงินเดือน นายก อบต.บางเลน จํานวน 1 อัตรา
2. เพื่อเปนเงินเดือน รองนายก อบต.บางเลน จํานวน 2 อัตรา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวตําบล
 รองนายกองคการบริหารวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
ไว จํานวน 12 เดือน
1. เพื่อเปนเงินเดือน เลขานุการ นายก อบต.บางเลน 
จํานวน 1 อัตรา 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
ไว จํานวน 12 เดือน
1. คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวนอัตราเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,454,129 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,698,729 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนและประจําปีใหแก
พนักงานตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ จํานวนอัตราตามปรากฎในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 589,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดสํานักปลัด ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต
.ที่มท 0808.2/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก
.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจางตามภาระกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2 / ว 1372ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑกาใหพนักงานสวนทองถิ่นลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ (ฉบับ
ที่ 2 ) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 2,278,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 352,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นที่มีสิทธิไดรับเปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางมีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนดฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกที่ตั้งสํานักงานหรือลักษณะงานปกติตองปฏิบัติ
งานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและไดไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตน และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
ดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวัน
ที่   25 มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว954  ลงวันที่  21  มีนาคม 2550     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดแก ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3 / ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3 / ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0809.3 / ว
 4522 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 901,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 147,400 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาเชาอาคารและที่ดิน คา
จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจาง
เหมาบริการกําจัดปลวก รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง
มหรสพ หรือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ การจัดทําประกันภัย
ทรัพยสิน คาเชารถยนต        คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาปกเสาพาดสาย        คาติดตั้งหมอ
แปลง คาจางเดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟ้า คาวางทอ
ประปา คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาจางเหมาเดินทอคาปรับปรุงระบบ
ประปาภายนอกสถานที่ราชการ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท
และรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจายเปนคา
อาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรองหรือตอนรับ ฯลฯ โดยตั้ง
จายตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว
 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548               
2) เพื่อเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวาง อปท.กับ อปท.หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ถือปฏิบัติตามหนังสือ  มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
 กรกฎาคม  2548
3) เพื่อเปนคาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
คาใชจายดังกลาวสามารถ ถัวจายไดทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว สําหรับรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ"  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหารทอง
ถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาลงทะเบียนตางๆ  ที่เกี่ยวของ คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน

7)คาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชา และพวงมาลัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา
เพื่อใชในงานพิธีตางๆ หรืองานกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเลน

จัดการเลือกตั้งทั่วไปสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและผูบริหาร
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ อบต.บางเลน ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมี
การเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ )โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลว
.6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
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ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาระบบแรงจูงใจใหกับผูบริหาร 
สมาชิก พนักงาน พนักงานจาง ประชาชน ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับและการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4 / ว
1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816 / ว1953 ลงวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานใหกับผูบริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงาน
จาง ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงานให
กับผูบริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ

สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ผูนําชุมชนสรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุน การขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ  ปากกา แฟ้ม
ตรายาง  แผนพลาสติกแผนพลาสติกอาคิลิกแผงกั้นหอง (พารทิ
ชั่น) สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ
หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ)แบบพิมพ หมึก  รวมถึงการ ซอม
แซม ฯลฯ ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด รวมถึงราย
จายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน  แปรง  ไมกวาด ถัง
ขยะ              ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก  น้ํายา
ลางหองน้ํา รวมถึงการซอมแซม ฯลฯ  สําหรับใชทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ตามที่
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ 1134 ลว.9 มิ.ย.2558  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตซ กระจกโคงมน  ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรค สายไมล ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรค ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียนแบตเตอรี่ จานจาย ลอถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ
เบรค อานจักรยานยนต ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชน
รถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอรพูกันและสีฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (วี
ดีโอเทป,แผน ซีดี) ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลางอัดขยาย รวมถึงการซอมแซมฯลฯ ตามที่ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1134 ลว.9 มิ.ย.2558

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพเมาสแผนหรือจานบันทึกขอมูลเมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  รวมถึงการซอมแซม ฯลฯ  ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบาง
เลน คาไฟฟ้าป้ายประชาสัมพันธ อบต.บางเลน  และคาไฟฟ้าในที่
สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาภาษี
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพทพื้นฐานสําหรับที่ทําการ อบต.บางเลน และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ อบต.บางเลน รวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาคูสาย  
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร   คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต      รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 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
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เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดาสงเอกสารไดครั้งละ20แผน จํานวน 18,000 บาท

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดาสงเอกสารไดครั้ง
ละ20แผน

งานบริหารงานคลัง รวม 2,764,890 บาท
งบบุคลากร รวม 2,040,410 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,040,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,475,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนและประจําปีใหแก
พนักงานตําบล จํานวนอัตราตามที่ปากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจายไวจํา
นว 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ จํานวนอัตราตามปรากฎในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 486,570 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดกองคลัง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่
มท 0808.2/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติม คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจางตามภาระกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2 / ว 1372ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่นลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ (ฉบับ
ที่ 2 ) จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติม คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน     

งบดําเนินงาน รวม 638,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,630 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 101,630 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นที่มีสิทธิไดรับเปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางมีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกที่ตั้งสํานักงานหรือลักษณะงานปกติตองปฏิบัติ
งานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและไดไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตน และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
ดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559   
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คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวัน
ที่   25 มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว954  ลงวันที่  21  มีนาคม 2550      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดแก ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3 / ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3 / ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0809.3 / ว
 4522 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ  
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาเชาอาคารและที่ดิน คา
จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจาง
เหมาบริการกําจัดปลวก รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง
มหรสพ หรือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ การจัดทําประกันภัย
ทรัพยสิน คาเชารถยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาปกเสาพาดสาย คาติดตั้งหมอแปลง คาจาง
เดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟ้า คาวางทอประปา คาติด
ตั้งมาตรวัดน้ํา คาจางเหมาเดินทอคาปรับปรุงระบบประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทและรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจรักและนอกราช
อาณาจรัก

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหารทอง
ถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งจาก      ผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาลงทะเบียนตางๆ  ที่เกี่ยวของ คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน    
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสินประจําปี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดซื้อหรือปรับ
ปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน คาบริหาร
โครงการ คาอาหารและ      คาเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณ ฯลฯ รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550ปรากฏใน
แผนฯ (2561-2565 ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ  ปากกา แฟ้ม
ตรายาง  แผนพลาสติกแผนพลาสติกอาคิลิกแผงกั้นหอง (พารทิ
ชั่น) สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ
หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ)      แบบพิมพ หมึก   รวมถึง
การ ซอมแซม ฯลฯ ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด รวม
ถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพเมาสแผนหรือจานบันทึกขอมูลเมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  รวมถึงการซอมแซม ฯลฯ  ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร   คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต      รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  

งบลงทุน รวม 85,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,850 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเอกสาร15ลิ้นชัก จํานวน 3,550 บาท

-ขนาดกวาง 37.5 ลึก 45.9 สูง 131.8 ซม.
-ตูผลิดจากเหล็กแผนรีดเย็น    SPCC CRI-S
-เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมันและ
เคลือบผิวป้องกันสนิม
-เพิ่มการยึดเกาะดวยการเคลือบ ZINC PHOSPHATE ดวยระบบ
พนสี EPOXY
-ใชกุญแก CyberLock มาตรฐานสากล

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 44,800 บาท

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB - มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 2) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB - มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB -
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือ
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต - มีความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ
ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า
-สี) ได - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถายสําเนาเอกสาร
ไดทั้งสีและขาวด า - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99
 สําเนา - สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํา
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาเชาอาคารและที่ดิน คา
จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจาง
เหมาบริการกําจัดปลวก รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง
มหรสพ หรือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ การจัดทําประกันภัย
ทรัพยสิน คาเชารถยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาปกเสาพาดสาย คาติดตั้งหมอแปลง คาจาง
เดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟ้า คาวางทอประปา คาติด
ตั้งมาตรวัดน้ํา คาจางเหมาเดินทอคาปรับปรุงระบบประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทและรับ
สัญญาณตางๆ บริการสาธารณะฯลฯที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใชจายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
เอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมของ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนฯ (2561-2565)
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3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
เทศกาลปีใหม และ เทศกาลสงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญเทศกาลปี
ใหม และ เทศกาลสงกรานต และการโดยจายเปนคาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ การเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนฯ (2561-2565)

4) คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลบางเลน

จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลบางเลน ปรากฏใน
แผนฯ (2561-2565 )

สงเสริมและสนันสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,416,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,334,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,334,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 763,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนและประจําปีใหแก
พนักงานตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ จํานวนอัตราตามปรากฎในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 483,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดกองการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบ
ต.ที่มท 0808.2/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปี
งบประมาณ 2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 45,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2 / ว 1372ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่นลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ (ฉบับ
ที่ 2 ) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นที่มีสิทธิไดรับเปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบกําหนด

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวัน
ที่   25 มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว954  ลงวันที่  21  มีนาคม 2550
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดแก ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3 / ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3 / ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0809.3 / ว
 4522 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาเชาอาคารและที่ดิน คา
จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจาง
เหมาบริการกําจัดปลวก รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง
มหรสพ หรือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ การจัดทําประกันภัย
ทรัพยสิน คาเชารถยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาปกเสาพาดสาย คาติดตั้งหมอแปลง คาจาง
เดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟ้า คาวางทอประปา คาติด
ตั้งมาตรวัดน้ํา คาจางเหมาเดินทอคาปรับปรุงระบบประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทและรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหารทอง
ถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาลงทะเบียนตางๆ  ที่เกี่ยวของ คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ  ปากกา แฟ้ม
ตรายาง  แผนพลาสติกแผนพลาสติกอาคิลิกแผงกั้นหอง (พารทิ
ชั่น) สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ
หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบพิมพ หมึก   รวมถึงการ ซอม
แซม ฯลฯ ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด รวมถึงราย
จายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอรพูกันและสีฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (วี
ดีโอเทป,แผน ซีดี) ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลางอัดขยาย รวมถึงการซอมแซมฯลฯ ตามที่ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1134 ลว.9 มิ.ย
.2558  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพเมาสแผนหรือจานบันทึกขอมูลเมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  รวมถึงการซอมแซม ฯลฯ  ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบาง
เลน คาไฟฟ้าป้ายประชาสัมพันธ อบต.บางเลน  และคาไฟฟ้าในที่
สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาภาษี
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ ดาวเทียม เปน
ตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ ดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล     
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

3.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,600,000 บาท

- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน     จํานวน  1,600,000  บาท
     โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,600,000
 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนวัดทอง
ประดิษฐ และโรงเรียนวัดใหมพิบูลยผล   สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหแกเด็กนักเรียน   ป.1-ป
.6 อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 400 คน  เปน
เงิน 1,600,000.00 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่  8
 มกราคม  2553 และระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3616    ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน
แผนฯ (2561-2565) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,868,473 บาท
งบบุคลากร รวม 1,174,116 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,174,116 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 832,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนและประจําปีใหแก
พนักงานตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะเดือนใหกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ
ตางๆที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 257,316 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดกองการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบ
ต.ที่มท 0808.2/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปี
งบประมาณ 2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,694,357 บาท
ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ สําหรับ
เด็กและเยาวชน โดยปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่  19 พฤษภาคม 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 3722 ลงวันที่  10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความ
เขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ เพื่อจายเปนคาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาของขวัญของรางวัล คาจัดตกแตง
สถานที่ คาจัดซุมนิทรรศการกิจกรรมและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ปรากฏในแผนฯ (2561-2565 )      

3.คาใชจายการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 630,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา โดย  ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่  14
 กรกฎาคม 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 1531 ลงวันที่  8  สิงหาคม  2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่  22มีนาคม  2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายได
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายใน   การจัดการศึกษา เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เมื่องบ   ประมาณ
ประกาศใชแลวใหดําเนินการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร   ในนามของสถานศึกษาสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน

วันที่พิมพ : 22/9/2563  13:29:10 หนา : 29/63



การจัดการศึกษา เปนคา   หนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  1)คาอาหารกลาง
วัน เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้ง
จายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563 จัดสรรสําหรับ
เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    ตั้งงบ
ประมาณ จํานวน 245 วัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคนตอ
วัน จํานวน 2 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทอง
ประดิษฐ  และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหมพิบูลย
ผล จํานวน 85 คน  เปนเงิน 416,500 บาท
 2)คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)   เพื่อจายเปนคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริม   การปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563  จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700
 บาท ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ  และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหมพิบูลยผล จํานวน 85 คน เปน
เงิน 144,500  บาท     
       3)คาแบบหนังสือเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดทองประดิษฐ และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมพิบูลยผล โดยจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 อัตราคนละ 200
 บาท/ปี จํานวน 45 คน    เปนเงิน 9,000 บาท
 4)คาอุปกรณการเรียน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดทองประดิษฐ และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมพิบูลยผล โดยจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563 อัตราคนละ 200
 บาท/ปี จํานวน 45 คน    เปนเงิน 9,000 บาท
 5)คาเครื่องแบบนักเรียนเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดทองประดิษฐ และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมพิบูลยผล โดยจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 45
 คน เปนเงิน 13,350 บาท
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 6)คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนวัดทอง
ประดิษฐ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมพิบูลยผล โดยจัดสรร   
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110   ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 45 คน เปนเงิน 19,350 บาท
  

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหลงเรียน
รูเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร    คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ
อื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน       การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ
.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสงเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยและ  ลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยโดยจายเปนคาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ          คาเอกสาร คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน โดย
มีคาใชจายประกอบดวยคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)

ค่าวัสดุ รวม 969,357 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน  แปรง  ไมกวาด ถัง
ขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก  น้ํายาลางหอง
น้ํา รวมถึงการซอมแซม 
ฯลฯ  สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงาน หรือสถานที่
อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ 1134 ลว.9 มิ.ย.2558  

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 929,357 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   ในสังกัด อบต.บางเลน จํานวน 2 แหง แยก
เปน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทอง   ประดิษฐ และ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหมพิบูลยผล รวมจํานวน  85 คน     
อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วันเปน
เงิน 162,877.00 บาท โรงเรียนสังกัด สพฐ. แยกเปน โรงเรียนวัด
ทองประดิษฐ  และโรงเรียนวัดใหม   พิบูลยผล รวมจํานวน 400
 คน  อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน     เปน
เงิน 766,480.00  บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด    ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563ทั้งนี้องคกรปกครองสวทองถิ่นเปนหนวยจัดซื้อ
จัดจางใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา ตามภารกิจถาย 
โอนงบประมาณ ปรากฏในแผนฯ (2561-2565)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน หุน แบบจําลอง เครื่องเคาะ
จังหวะ แป้งโดว ลูกบอลขนาดเล็ก สื่อการเรียนการสอนดานราง
กาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา หนังสือสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  หนังสือนิทาน หนังสือสําหรับผูดูแลเด็ก ฯลฯ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 185,248 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 185,248 บาท

เงินอุดหนุน รวม 185,248 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร

จํานวน 15,003 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับ  และการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร    คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน   การฝึกอบรม ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร   
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563  ปรากฏใน   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
(โรงเรียวัดใหมพิบูลยผล)

โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ

จํานวน 16,217 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับและการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  ปรากฏใน   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
(โรงเรียวัดใหมพิบูลยผล)

โครงการคายสงเสริมวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงร
 ียนวัดทองประดิษฐ

จํานวน 22,310 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับและการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 ปรากฏใน   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
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โครงการคายสงเสริมวิชาการกลมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 14,643 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับ  และการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร   คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน   การฝึกอบรม ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร   
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563  ปรากฏใน   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
(โรงเรียวัดใหมพิบูลยผล)

โครงการคายสงเสริมวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ

จํานวน 22,790 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับ  และการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร    คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน   การฝึกอบรม ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร   
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563  ปรากฏใน   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )

โครงการคายสงเสริมวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ

จํานวน 26,235 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับและการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  ปรากฏใน   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
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โครงการคายสงเสริมวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ

จํานวน 42,745 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับและการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 ปรากฏใน   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร

จํานวน 25,305 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับ  และการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร    คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน   การฝึกอบรม ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร   
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563  ปรากฏใน   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
(โรงเรียวัดใหมพิบูลยผล)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,849,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,262,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,262,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนและประจําปีใหแก
พนักงานตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ จํานวนอัตราตามปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดกองสาธารณสุข ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก
.อบต.ที่มท 0808.2/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปี
งบประมาณ 2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2 / ว 1372ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่นลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ (ฉบับ
ที่ 2 ) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) และ คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 587,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นที่มีสิทธิไดรับเปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบกําหนด

วันที่พิมพ : 22/9/2563  13:29:10 หนา : 36/63



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกที่ตั้งสํานักงานหรือลักษณะงานปกติตองปฏิบัติ
งานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและไดไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตน และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
ดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1.คาจางเหมาสํารวจจํานวนสุนัขและแมวในเขตตําบลบาง
เลน จํานวน 10,000 บาท เพื่อใชเปนคาสํารวจขอมูลสุนัขและ
แมวในเขตตําบลบางเลน
2.คาจางเหมาและบริการ จํานวน 50,000 บาทเพื่อจายเปนคา
ถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาซักฟอก คาเชาอาคารและที่ดิน คาจางเหมาทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ คาจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาบริการกําจัด
ปลวก รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือพิมพตางๆ คา
ธรรมเนียมตางๆ การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน คาเชารถ
ยนต        คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาปกเสาพาดสาย        คาติดตั้งหมอแปลง คาจางเดินสาย คา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟ้า คาวางทอประปา คาติดตั้งมาตรวัด
น้ํา คาจางเหมาเดินทอคาปรับปรุงระบบประปาภายนอกสถานที่
ราชการ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทและรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการขยะในครัวเรือน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดการขยะใน
ครัวเรือน เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฎในแผนฯ

โครงการป้องกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงควบคุมป้องกันโรคไข
เลือดออก โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
เอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมของการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฎในแผนฯ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ประจําปี 
2564

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อใชจายในการดําเนินการ เชนคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณใน
การป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบาตามจํานวนสุนัข/แมวทั้งที่มีเจา
ของและไมมีเจาของ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพ
คัดกรององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่ง
การตางๆที่เกี่ยวของ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)

โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น อัตราคาตอบแทนตามหลัก
เกณฑที่กําหนด(เพื่อเปนคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ในระยะยาว)

จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ  ปากกา แฟ้ม
ตรายาง  แผนพลาสติกแผนพลาสติกอาคิลิกแผงกั้นหอง (พารทิ
ชั่น) สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ
หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ)แบบพิมพ หมึก  รวมถึงการ ซอม
แซม ฯลฯ ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด รวมถึงราย
จายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวิทยาศาสตรหรือการแพทยประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุรายจายจัดหาสิ่งของที่ใชซอมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ยา/เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณในกาป้องกันหรือแกไขโรค
ระบาดตางๆ โรงไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก รวม
ทั้งโรคระบาดอุบัติใหม ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการ
กําหนด เชน . เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
ฝึกโขน-ละคร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพเมาสแผนหรือจานบันทึกขอมูลเมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  รวมถึงการซอมแซม ฯลฯ  ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558   
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 140,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข  เพื่ออุดหนุนใหกับชุมชน/หมูบาน แหงละ 20,000  
บาท เพื่อใชขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  ใน
กิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่ 
โดยใหถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกตรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่ออุดหนุนใหกับ
ชุมชน/หมูบาน แหงละ 20,000 บาท เพื่อใชขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะ
สมกับปญหาและบริบทของพื้นที่ โดยใหถือปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกตรองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,421,670 บาท

งบบุคลากร รวม 875,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 875,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 553,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนและประจําปีใหแก
พนักงานตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ จํานวนอัตราตามปรากฎในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดกองชาง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่
มท 0808.2/ ว 36   ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก
.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2 / ว 1372ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่นลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ (ฉบับ
ที่ 2 ) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566)คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 540,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,450 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 106,450 บาท

1) คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ(เงินโบนัส)   จํานวน  36,470  บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นที่มีสิทธิไดรับเปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบกําหนด
2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง
                                           จํานวน   70,000   บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการจางที่
ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา บุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการและหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการจางที่
ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา บุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการและหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวัน
ที่   25 มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว954  ลงวันที่  21  มีนาคม 2550

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดแก ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3 / ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3 / ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0809.3 / ว
 4522 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 103,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาเชาอาคารและที่ดิน คา
จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจาง
เหมาบริการกําจัดปลวก รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง
มหรสพ หรือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ การจัดทําประกันภัย
ทรัพยสิน คาเชารถยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาปกเสาพาดสาย คาติดตั้งหมอแปลง คาจาง
เดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟ้า คาวางทอประปา คาติด
ตั้งมาตรวัดน้ํา คาจางเหมาเดินทอคาปรับปรุงระบบประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทและรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหารทอง
ถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาลงทะเบียนตางๆ  ที่เกี่ยวของ คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 43,700 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ  ปากกา แฟ้ม
ตรายาง  แผนพลาสติกแผนพลาสติกอาคิลิกแผงกั้นหอง (พารทิ
ชั่น) สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ
หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ)       แบบพิมพ หมึก   รวมถึง
การ ซอมแซม ฯลฯ ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด รวม
ถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมบํารุงทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ อาทิเชน ไมโครไน ขาตั้ง หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ่า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร และ
ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอกฟลูออเสเซนต เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชนไม ตางๆ สี ปูน
ซีเมนต อิฐ  กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนตแผนเหล็ก เสา
เหล็ก รวมถึงการ ซอมแซม ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมอาคาร
สํานักงาน  หรือสถานที่ สิ่งกอสรางอื่นๆ ที่อยูในความรับผิด
ชอบ     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตซ กระจกโคงมน  ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรค สายไมล ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรค ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียนแบตเตอรี่ จานจาย ลอถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ
เบรค อานจักรยานยนต ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชน
รถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพเมาสแผนหรือจานบันทึกขอมูลเมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  รวมถึงการซอมแซม ฯลฯ  ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558   

งบลงทุน รวม 6,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 32 หนาตอนาที(ppm) หรือ14.5 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 

งานไฟฟ้าถนน รวม 500,000 บาท
งบลงทุน รวม 500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 1 - 7 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู
ที่ 1- หมูที่ 7 (พลังงานแสงอาทิตย Solar Call) บริเวณจุดเสี่ยง
ของหมูบานฯลฯ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 626,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 626,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 626,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาเชาอาคารและที่ดิน คา
จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจาง
เหมาบริการกําจัดปลวก รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง
มหรสพ หรือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ การจัดทําประกันภัย
ทรัพยสิน คาเชารถยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาปกเสาพาดสาย คาติดตั้งหมอแปลง คาจาง
เดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟ้า คาวางทอประปา คาติด
ตั้งมาตรวัดน้ํา คาจางเหมาเดินทอคาปรับปรุงระบบประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทและรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

7.โครงการวันผูสูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวันผูสูง
อายุ โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสาร คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาบริหารโครงการ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งคาใช
จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสงเสริมการดําเนินการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนพัฒนาครอบครัวของตําบลบางเลนโดยจายเปนคาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ การเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนฯ (2561-2565)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครอบครัวของตําบลบางเลน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการฝึกอบรม
อาชีพ/สาธิตกลุมสตรี/กลุมแมบาน โดยจายเปนคาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ การเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนฯ (2561-2565)      

วันที่พิมพ : 22/9/2563  13:29:10 หนา : 49/63



งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน สนับสนุนงบแระมาณป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ประจําปี 2563 ที่ทําการปกครองจังหวัด
สุพรรณบุรี (ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
เอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาบริหาร
โครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
 รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกปกครองทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมพระพุทธ
ศาสนา โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
เอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาบริหาร
โครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
 รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกปกครองทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใน
ชุมชน โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสาร คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาบริหารโครงการ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งคาใช
จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาขององคกปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
และคาใชจายอื่นที่เกิดขึ้นในโครงการโดยองคกรปกครองทองถิ่น
เปนเจาภาพดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาระดับหมูบาน ระดับ
ตําบลใหเด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงานสวนตําบล ผูนําชุมชน
และประชาชน เขารวมการแขงขัน เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน และการ
จัดการแขงขันกีฬา พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนา ฯลฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 22,000 บาท
งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

คาใชจายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล     
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,354,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,354,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,354,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 1 จากนานางสุกศรี บุญราศรี-บาน
นายอาวุธ บูชา

จํานวน 500,000 บาท

กอสรางถนน คสล.จากนา นางสุกศรี  บุญราศรี - บานนายอาวุธ
บูชา ผิวกวาง 3.00 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินงาน
ไมนอยกวา 1,080 ตร.ม.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานทองประดิษฐ จํานวน 53,000 บาท

ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 72.00 ตร.ม.

โครงการกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ  
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 52,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1
 แหง

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 4จากถนน 
3422-กลางหมูบาน

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย จาก
ถนน 3422 - กลางหมู
บาน ผิวกวาง 4.00 เมตร ยาว 790 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินงาน
ไมนอยกวา 3,160 ตร.ม.

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 7จากไรผัก
นายสําเริง-ฟารมบุญชู

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมถนนลงหินคลุก พรอมปรับเกลี่ย จาก
ไรผักนายสําเริง-ฟารมบุญชู(ร.6กขวา สองพี่
นอง) ผิวกวาง2.50 เมตร ยาว 910 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 2,175 ตร.ม.
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โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่3 จํานวน 144,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย ม
.3 จากถนน 3422 ถึง บริเวณบานนางสละ ผิวเผือก กวาง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,150 ตร.ม.

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่6 จากถนน 
3422-ถนนคสล.

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย ม
.6 จากถนน 3422 ถึง ถนน คสล. ผิวกวาง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,210 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 3,630 ตร.ม.

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยภายในตําบลบาง
เลนบางเลน หมูที่1-7

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยภายใน
ตําบลบางเลนบางเลน หมูที่1-7

โครงการปรับปรุงซอมแซมศาสาอเนกประสงค ม.1 จํานวน 100,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมศาลาอเนกประสงค ม.1 กั้นหอง ทําหองเก็บ
ของ ฯลฯ

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารและสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงอาหาร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารและ
ตอเติมสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย จากบานนาย
ชอง-บานนายประไพร บูชา ม.1

จํานวน 248,000 บาท

ยกระดับถนนดิน ลงหินคลุก พรอมปรับเกลี่ย (จากบานนาย
ชอง ถึง บายนายประไพร  บูชา) ปริมาณงาน 1.งานลงหิน
คลุก ผิวกวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร ,ผิวกวาว 3.00 เมตร ยา
ว 70 เมตร 2. งานยกระดับถนนดิน ผิวกวาง 4.00 เมตร  ฐาน
กวาง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 184 เมตร
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โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย จากบานนาย
ประหยัด-อางเก็บน้ํา ม.1

จํานวน 435,000 บาท

ยกระดับถนนดิน ลงหินคลุก พรอมปรับเกลี่ย จากบานนาย
ประหยัด-อางเก็บน้ํา ปริมาณงาน 1.ลงหินคลุก ผิวกวาง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 568 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 2,272 ตร.ม. 2.ยกระดับถนนดิน ผิวกวาง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ฐานกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 411 เมตร

โครงการยกระดับลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 7  จากถนน 
3422 ถึงโรงเผาขยะ

จํานวน 200,000 บาท

ปริมาณงาน 1.งานถมดิน ผิวกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 900 ตร.ม. 2.ลงลงหินคลุก ผิวกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 3,300 ตร.ม.

โครงการรื้อถนนลาดยางเดิม พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหม ม.3

จํานวน 422,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายรื้อถนนลาดยาง พรอมกอสรางถนน คสล
. ปริมาณ
งาน ผิวกวาง 4 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 536 ตร.ม. บริเวณหนาศาลเจาพอมะลิวัณ
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 368,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 368,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 368,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 248,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                  
 - เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจาง
ทําเว็บไซต คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมายามดูแลสํา
นักงาน คาจางทําป้ายคาจางเหมาแรงงานดูแลระบบประปา/จด
มิเตอรน้ํา/เก็บคาน้ําประปา   คาจางเหมาทําของ คาจางคา
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการที่จําเปนตอ การใหบริการ
ประชาชน คาหนังสือพิมพ คาถายเอกสาร/เขาเลม คาเย็บ
หนังสือ คาทําแผนพับ สื่อสิ่งพิมพหรือเอกสารวารสาร ปฏิทิน เผย
แพรตางๆ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ เขารับการ
ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนคาจางอื่นๆ ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก จายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ,พระราชบัญญัติจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการธนาคารน้ําใตดิน หมูที่  1 -  7  ตําบลบางเลน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการธนาคารน้ําใต
ดิน  เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ  

โครงการปลูกหญาแฝกและปลูกตนไม หมูที่ 1 บานดอนกระเบื้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปลูกหญาแฝกและ
ปลูกตนไม หมูที่ 1 บานดอนกระเบื้อง
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อสรางความเขาใจ และทําให
ตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศ
ไทย กอใหเกิดกิจกรรมเพื่อใหมีการรวมคิด รวมปฏิบัติที่นําผล
ประโยชนมาถึงประชาชน ตลอดจนใหมีการจัดทําระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช ใหแพรหลายสามารถสื่อถึงกันไดทั่วประเทศ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,670,450 บาท

งบกลาง รวม 13,670,450 บาท
งบกลาง รวม 13,670,450 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ใหกับพนักงานจางของ อบต.บาง
เลน ที่ไดประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม ในอัตรารอย
ละ 5 พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเปนเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันดวย โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่
แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทนเพื่อใหความคุมครองแก
พนักงานจางเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,336,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดเวนแตสวนของเงิน
เริ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการ
มากอนใชฐานขอมูลจํานวนตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์รับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปีงบประมาณตามระเบียบของทาง
ราชการโดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง และ
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศ
รายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ
.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเปนการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการที่มีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557  เวนแตสวนของเงินเริ่มที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการมากอน
ใชฐานขอมูลจํานวนตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประจําปีงบประมาณตามระเบียบของทางราชการโดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง และขอมูล
จํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสาระสนเทศการจัดการฐาน
ขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศราย
ชื่อฯ โดยดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ
.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเปนการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสให
แกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความ
เปนอยูที่ยากจนหรือ       ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแลไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดโดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิ์ไดรับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือนทั้ง 12 เดือน เปนการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
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สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน หรือจําเปนในกรณีที่ไม
ไดตั้งงบประมาณรายจายไวหรือมีความจําเปนตองจาย หรือตั้งงบ
ประมาณไวแลวแตไมพอจายตามความเหมาะสม ใหเปนอํานาจ
ของคณะผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีงบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ
.2541  ขอ 19 หรือใชจายเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎร เชนกรณีเกิด อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง การระบาด
ของแมลงของศัตรูพืช ตลอดจนการใชจายตามโครงการอื่น ๆ ที่
จัดทําเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนโดยรวม ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวมมาก ที่ มท
.0313.4/ว 667 ลว.12 มี.ค.2554 และ หนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1672 ลว.27 มิ.ย.2557

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 113,280 บาท

 เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)อบต.บาง
เลน ในอัตรารอยละ 40 ของเงินคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับการ
จัดสรรจากสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช
.)ซึ่งจะจัดสรรใหตามรายหัวประชากรคนละ 40 บาท/คน/ปี ฐาน
อํานาจตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ มท 0891.3/ว 1202 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557  และตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ขอ 6 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 198,370 บาท

เพื่อสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท
.) อัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับตามขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปี ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มี
ผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น    ดวนมาก ที่ มท
 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557  หนังสือสํานักงาน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น    ดวนมาก ที่ มท
 0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557   และกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264  ลงวัน
ที่   30   พฤษภาคม 2557
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