
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ

อําเภอ วิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,345,830 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,747,340 บาท

งบบุคลากร รวม 5,005,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ตั้งรวมทั้งป ให้แก นายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คนได้รับเดือน
ละ  20,400 บาท รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน ได้รับเดือนละ 11,220 บาท  (ตั้งจายจากเงิน
รายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ตั้งรวมทั้งป ให้แกนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ได้รับเดือน
ละ 1,750 บาท รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน ได้รับเดือนละ 880 บาท (ตั้งจายจากเงินราย
ได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ตั้งรวมทั้งป ให้แก นายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ได้รับเดือน
ละ 1,750 บาท รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน ได้รับเดือนละ 880 บาท (ตั้งจายจากเงินราย
ได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเดือนละ 7,200 บาท (ตั้งจายจาก
เงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก ประธานสภาฯ    ,รอง
ประธานสภาฯ   ,สมาชิกสภาฯ         เลขานุการสภาฯ     ได้รับ
เดือนละ 7,200 บาท(ตั้งจายจากเงินรายได้)   (หนวยงานรับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,298,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,419,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เจ้าพนักงานธุรการ
 (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคุณวุฒิ,คาตอบแทน
พิเศษพนักงานสวนตําบลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงิน
เดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวย
งานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานนักบริหารที่มีสิทธิได้
รับเงินประจําตําแหนง 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,545,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้
แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง
ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผู้่ชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
นักการภารโรง
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 3 ตําแหนง
(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,430,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 690,580 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 448,580 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการให้แก คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  คณะ
กรรมการอื่นๆ ที่ระเบียบกําหนดให้สามารถเบิกจายคาตอบแทน
ได้  คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง  คาตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก   ที่ มท 0808.2/ ว 3795ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3358
  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)(ตั้งจายจากเงินรายได้)  เป็นเงิน  200,000  บาท
(2)เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล สําหรับพนักงาน  สวนตําบล ลูกจ้างประจําป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(หนวยงานรับผิดชอบ สํานัก
งานปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)  เป็นเงิน  248,580  บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจายจากเงินราย
ได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตั้งจายไว้ตลอดป
งบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานัก
งานปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (ตั้งจายจากเงิน
รายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,831,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน,หรือสิ่งพิมพตางๆ และคา
ใช้จายอื่นๆ ประเภทรายจายนี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงาน
รับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

คาใช้จายเพื่อการจ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาแรงงานของบุคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานทั่วไป,คนงานทําความสะอาด ฯลฯ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมตางๆ ของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา ฯ ,พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้างและผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ของ อบต.(ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปก        หนังสือ ,คาซักฟอก ,คารังวัดที่ดินและคาใช้จายใน
การจ้างเหมาบริการซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบ ,จัด
ทําโครงการสํารวจความพึงพอใจ        คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้าง
แบกหามสัมภาระ,คาจ้างผู้แสดงแบบและคาซอมทรัพยสิน,คาจ้าง
เขียนแบบออกแบบคาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า,สายโทรศัพท ภาย
ในสํานักงาน,คาซอมระบบประปาคาติดตั้งมาตรวัดน้ํา การจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและคาใช้จายตางๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 23,338 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 6,662 บาท) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 370,000 บาท

(1) คารับรอง   เพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล (ไม
เกิน 1% ของรายได้จริงไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผาน
มา) ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏา
คม 2548 และคาเลี้ยงรับรองเพื่อ ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางท้องถิ่นกับท้องถิ่น หรือท้องถิ่นกับสวนราชการอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นเงิน 140,000 บาท
 (2) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ตลอดจนคาใช้จายอื่นเกี่ยวข้องกับวันแมแหชาติ และ
เกี่ยวข้องสถาบันพระมหากษัตริยไทย และสําหรับการจัด
งาน/กิจกรรมตางๆและกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อน
ตามนโยบายของรัฐบาลปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 -
 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 4
 หน้า 18  เป็นเงิน 20,000 บาท
(3) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
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ดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ
.2561 - 2565)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตร
ที่ 6.1 ข้อ 2 หน้า 16 เป็นเงิน  20,000 บาท
(4) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ โครงการจิตอาสา ตลอดจนคาใช้จายตางๆ เกี่ยวข้องกับพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 -
 2565)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 1
 หน้า 16 เป็นเงิน 100,000 บาท
(5) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ตลอดจนคาใช้จายอื่นเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ป (พ.ศ.2561 - 2565)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 4 หน้า 21 เป็นเงิน 70,000 บาท
(6) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ตลอดจนคาใช้จายอื่นเกี่ยวข้องกับวันแมแหชาติ และเกี่ยว
ข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565
)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 3
 หน้า 17 เป็นเงิน 20,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได้  (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนท้องถิ่น ให้
แก ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างของอบ
ต.บึงกระจับ คาจ้างเหมารถ,คาอาหาร,คาที่พักฯลฯและคาใช้จาย
ที่จําเป็นในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 6 หน้า 19
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)

คาใช้จายในการจัดเสวนาทางวิชาการ"ความก้าวหน้าของท้องถิ่นไทย 
อดีต-ปัจจุบัน" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดเสวนาทางวิชาการ “ความก้าว
หน้าของท้องถิ่นไทย อดีต-ปัจจุบัน”เนื่องกับวันท้องถิ่นไทย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 301 ข้อ 1 หน้า 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั่่งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภา ฯ และผู้ชวยปฏิบัติ
ราชการของ อบต.(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ที่กําหนดอีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้
แทนราษฏร และหรือสมาชิกวุฒิสภา

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 8 หน้า 20
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น
และมีความสําคัญ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3.1 ข้อ 9 หน้า 210 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง อาทิ คาวิทยากร คา
อาหาร เครื่องดื่มและอาหารวาง และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 7 หน้า 19 ื (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)
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โครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึงกระจับ จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสภากาแฟ
สัญจร อบต.บึงกระจับ อาทิ คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่มและ
อาหารวาง และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  ยุ่ทธศาสตร
ที่ 3.1 ข้อ 1 หน้า 174 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับการเลือกตั้งท้องถิ่น อาทิ คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่มและ
อาหารวาง และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 19 (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายที่ใช้สําหรับซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซม
ครุภัณฑ หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคัด
สําเนาเครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โตะ รถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนหมอก
ควันวัสดุตางๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ( ตั้งจายจาก
เงินรายได้ )   (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 401,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ชุดไมโคโฟน ห้อง
ประชุม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 66,000 บาท

(1)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)
(2)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําจืดจากเอกชน(น้ําดื่มเพื่อบริการ
ประชาชน (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานัก
งานปลัด)

วันที่พิมพ : 22/5/2563  15:09:28 หน้า : 10/75



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถยนตสวน
กลาง รถยนตจักรยานยนตสวนกลาง เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวย
งานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ สํานัก
งานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 508,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

(1)เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า อาคารสํานักงาน อบต.และอาคารที่อยูใน
ความดูแลของ อบต.ตามกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมารราย
จายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (ตั้ง
จายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด) เป็น
เงิน 200,000  บาท

(2)เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟ้าบ้านวังทอง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 29  (หนวยงาน
รับผิดชอบ สํานักงานปลัด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็น
เงิน  200,000  บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองการบริหารสวน
ตําบล พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ในความรับผิดชอบ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในชําระคาบริการการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
การตออายุการใช้งานในพื้นที่เว็บไซตพร้อมให้โปรแกรมจัดการ
เว็บไซต (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)
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งบลงทุน รวม 243,980 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 243,980 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แถวเหล็ก จํานวน 7,500 บาท

จัดซื้อเก้าอี้แถวเหล็ก ที่นั่งและหลังพิงเสริมเบาะ ขนาด 4 ที่
นั่ง สําหรับให้บริการประชาชน จํานวน  1  ชุด 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 1 หน้า 1 (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

จัดซื้อเก้าอี้นวม จํานวน 14,880 บาท

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาเหล็กหนาชุบโครเมี่ยม ฟองน้ําเกรด A หุ้ม
หนัง PVC อยางดี จํานวน  24  ตัว ๆ ละ 620  บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 2 หน้า 1(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,500 บาท

 จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มหนังสังเคราะห
พร้อมที่วางแขนและขาเหล็กชุบโครเมียม หมุนเก้าอี้ได้รอบ
ตัว ปรับระดับได้ 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 3 หน้า 1 (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 40,000 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไมน้อย
กวา 15,000 BTU จํานวน 2เครื่อง ๆ เครื่องละ 20,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคามาตราฐานครุภัณฑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 4 หน้า 1(ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 18,800 บาท

จัดซื้อตู้บานเลือนกระจก ขนาดไม้น้อยกวา 30  นิ้ว  จํานวน 4
 หลัง ๆ ละ 4,700 บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 5 หน้า 1(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ตู้ลําโพงเบสพร้อมดอก ขนาดไมต่ํากวา 18  นิ้ว 2 คู
- ตู้ลําโพงกลางแหลมพร้อมดอก ไมต่ํากวา 15 นิ้ว  2 คู
- Power amp ไมต่ํากวา 1,600w 1 เครื่อง
- Power amp ไมต่ํากวา 1,200w 1 เครื่อง
- ครอส 3 ทาง  1 เครื่อง
- mix ไมน้อยกวา 8 ชอง 1 เครื่อง
- microphone 1 เครื่อง
- ep ปรับเสียง 2 ชั้น ซ้าย - ขวา 1 เครื่อง
- แรคใสอุปกรณ 1 ตัว
- สายอุปกรณ 1 ชุด
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 6 หน้า 2(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)
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จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จํานวน 9,900 บาท

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 1 เครื่อง
- ลําโพงแบบสองทาง
- ลําโพงขนาด 12 นิ้ว
- ลําโพง ทนกําลังขับสูงสุดไมต่ํากวา 700W
- กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุดไมต่ํากวา 100W
- มีชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 ได้
- มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว (บันทึกเสียงไมคเป็นไฟล MP3)
- มีไมคลอยยาน VHF (2 ตัว)
- มีโวลุมปรับเสียง เบส แหลม
- มีโวลุม (แอ็กโค สําหรับไมค)
- มี Mic,Line Input (สามารถใช้ไมคสายได้)
- มีแบตเตอรี่สํารองในตัว (เสียบไฟบ้านชารจไฟได้)
- รองรับระบบบลูทูธ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 7 หน้า 2(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน  1  เครื่อ
ง (รายละเอียดและคุณลักษณะเป็นไปเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับ
เพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 8 หน้า 2(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเต็นทผ้าใบ ขนาด 4 x 8 เมตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเต็นทผ้าใบทรงโค้ง ขนาดไมน้อยกวา 4x8
 เมตร จํานวน 2 หลัง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 9 หน้า 2(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 67,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลซับ
น้อย ตามโครงการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับวันที่ 24
  พฤษภาคม  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1
 ข้อ 1 หน้า 215(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ  2563 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบ
ประมาณ  2563
เป็นไปตามปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับวันที่ 24
  พฤษภาคม  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1
 ข้อ 1 หน้า 216 (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชตําบลบึงกระจับ ประจําป 2563

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานบวงสรวงดวงพระ
วิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตําบลบึง
กระจับ ประจําป 2563
เป็นไปตามปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับวันที่ 24
  พฤษภาคม  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1
 ข้อ 2 หน้า 215(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแก้ไข เพิ่มเติ่ม 
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.1 ข้อ 1 หน้า 13 (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดพิมพแบบจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐาน เพื่อนําข้อมูลไปเพื่อใช้ ในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.0
/ว4413  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 พ.ศ. 2559 แะหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2
 กุมภาพันธ 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  ยุ่ทธศาสตร
ที่ 6.1 ข้อ 4 หน้า 177(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

คาใช้จายในกิจกรรมฝึกอบรม/ประชุม/เสวนาเพื่อสนันสนุนการจัด
ทําแผนชุมชน แผนท้องถิ่น และเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล

จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในโครงการในกิจรรมฝึกอบรม/ประชุม/เสวนาเพื่อสนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชน แผนท้องถิ่น และเวทีประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุ่ทธศาสตร
ที่ 3.1 ข้อ 2 หน้า 4(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,898,694 บาท
งบบุคลากร รวม 2,035,464 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,035,464 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,020,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง
ผู้อํานวยการกองคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ   กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานนักบริหารที่มีสิทธิได้
รับเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง
(ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้
แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง
ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ชวยนักวิชาการคลัง
ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,104 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิด
ชอบ    กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 798,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,030 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 167,030 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวย
งานรับผิดชอบ    กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 458,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานทั่วไป ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิด
ชอบ กองคลัง)

คาใช้จายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายคาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง,โทรทัศน,หรือสิ่งพิมพตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ประเภทราย
จายนี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมตางๆ  เพื่อใช้จายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจ้างและผู้ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.(ตั้งจายจาก
เงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

)คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชน คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก        หนังสือ ,คาซัก
ฟอก ,คารังวัดที่ดินและคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช
เป็นการประกอบการดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดและอยูในความรับผิดชอบ ,จัดทําโครงการสํารวจความพึง
พอใจ        คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้างแบกหามสัมภาระ,คาจ้างผู้
แสดงแบบและคาซอมทรัพยสิน,คาจ้างเขียนแบบออกแบบคาจ้าง
เหมาเดินสายไฟฟ้า,สายโทรศัพท ภายในสํานักงาน,คาซอมระบบ
ประปาคาติดตั้งมาตรวัดน้ํา การจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและคาใช้จาย
ตางๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงาน
รับผิดชอบ    กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษี   ฯ ลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.1 ข้อ 1 หน้า 5(ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)

คาใช้จายโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการให้บริการออก
เก็บภาษีเคลื่อนที่ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  ยุ่ทธศาสตร
ที่ 3.1 ข้อ 2 หน้า 178 (ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป) 
(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล  พนังานจ้าง และผู้ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.(ตั้ง
จายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)

คาใช้จายในการสนับสนุน สงเสริม อมรม ให้ความรู้ และสร้าง
จิตสํานึกการชําระภาษี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสนับสนุน สง
เสริม อบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสํานึกการชําระภาษี  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุ่ทธศาสตร
ที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 217(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายที่ใช้สําหรับซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซม
ครุภัณฑ หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคัด
สําเนาเครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โตะ รถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องพ้นหมอก
ควันวัสดุตางๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 133,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 83,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ    กอง
คลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ    กอง
คลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร คาลงทะเบียน คาเชาตู้
ไปรษณียเพื่อใช้ในการติดตอราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ    กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 64,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง จํานวน 9,000 บาท

จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มหนังสังเคราะห
พร้อมที่วางแขนและขาเหล็กชุบโครเมียม หมุนเก้าอี้ได้รอบ
ตัว ปรับระดับได้  ( 2 ตัว)
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 10 หน้า 2 (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองคลัง)

จัดซื้อเคาเตอรรับชําระภาษี จํานวน 5,900 บาท

จัดซื้อเคาเตอรรับชําระภาษี ขนาดสูงไมน้อยกวา 1.50
 เมตร จํานวน 1 ตัว
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 11 หน้า 3(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจกทรงสูง จํานวน 24,000 บาท

 จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก  3  ฟุต  แบบกระจกทรงสูง  จํานวน 3
  หลัง  ๆ ละ 8,000  บาท เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 12 หน้า 3 (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองคลัง)

วันที่พิมพ : 22/5/2563  15:09:28 หน้า : 25/75



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 23,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ชนิด All in one สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดและคุณลักษณะเป็นไปเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เป็นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 13 หน้า 3 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองคลัง)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
และคุณลักษณะเป็นไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามรายละเอียดและคุณลักษณะเป็นไปเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 14
 หน้า 3 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการให้แก   คาตอบ
แทน อปพร.   คาตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือชวยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก   ที่ มท 0808.2/ ว 3795ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 3358  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 435,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาวิทยากร คาชุดปฏิบัติการ และคาใช้จายเกี่ยวเนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด แบบบูรณาการ
ตามหนังสือกรมการสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.2 ข้อ 1 หน้า 22 (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปพร. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ  คาวิทยาการและคาใช้จายเกี่ยวเนื่องจากการจัดกิจกรรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 21  (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)

คาใช้จายในการอบรมให้ความรู้กฏหมายจราจร และประชาสัมพันธ
เมาไมขับ ขับไมโทร เพื่อลดอุบัติเหตุชวยเทศกาลปใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใช้จายการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร และ
ประชาสัมพันธเมาไมขับ ขับไมโทร เพื่อลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลป
ใหม  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม การปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.2 ข้อ 2 หน้า 21 (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)

คาใช้จายในการอบรมให้ความรู้กฏหมายจราจร และประชาสัมพันธ
เมาไมขับ ขับไมโทร เพื่อลดอุบัติเหตุชวยเทศกาลสงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใช้จายการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร และ
ประชาสัมพันธเมาไมขับ ขับไมโทร เพื่อลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม การปกครองสวน
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2
 ธันวาคม 2557
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.2 ข้อ 3 หน้า 22 (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ  คาวิทยาการและคาใช้จายเกี่ยวเนื่องจากการจัดกิจกรรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.2 ข้อ 2 หน้า 22  (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถยนตสวน
กลาง รถยนตจักรยานยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิง น้ํายาเติมถังดับเพลิง สําหรับ
การป้องกันอัคคีภัยภายในตําบลบึงกระจับ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า ...  (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานจราจร เชน กรวย แผงกั้น
จราจร กระบองไฟฟ้า ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่... (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไป)    (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชร
บูรณ(คตส.จ.พช.)

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเพชรบูรณ(ศตส.จ.พช.)ตามโครงการบูรณาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผนดินและชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ ป 2563 
เป็นไปตามปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับวันที่ 24
  พฤษภาคม  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.2 ข้อ 1 หน้า 23 (ตั้งจาย
จากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,716,590 บาท

งบบุคลากร รวม 1,883,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,883,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,181,520 บาท

(1)เพื่อจายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา) เป็นเงิน 369,480 บาท
(2)เพื่อจายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงาน
ครู จํานวน 3  อัตรา (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับ
ผิดชอบ กองการศึกษา) 812,040  บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานนักบริหารที่มีสิทธิได้
รับเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก ข้าราชการ พนักงาน
ครู ผู้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะชํานาญการ  (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 626,280 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวย
งานรับผิดชอบ กองการศึกษา) เป็นเงิน  468,000  บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1  อัตรา (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )(หนวยงาน
รับผิดชอบ กองการศึกษา) เป็นเงิน  158,280  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,140 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ ให้แก พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา  
(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา) เป็น
เงิน 12,000  บาท
(2) เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวย
งานรับผิดชอบ กองการศึกษา) เป็นเงิน  1,140  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 796,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,650 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,650 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล สําหรับพนักงาน  สวนตําบล ลูกจ้างประจําป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวย
งานรับผิดชอบ กองศึกษา)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตั้งจายไว้ตลอดป
งบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
การศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 484,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาแรงงานของบุคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานทั่วไป,คนงานทําความสะอาด ฯลฯ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)

คาใช้จายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน,หรือสิ่งพิมพตางๆ และคา
ใช้จายอื่นๆ ประเภทรายจายนี้(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงาน
รับผิดชอบ กองศึกษา)

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมตางๆ ของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา ฯ ,พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้างและผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ของ อบต.(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชนคาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ,คาซักฟอกคารังวัดที่ดินและคาใช้จายในการจ้าง
เหมาบริการซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจ, คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คา
จ้างแบกหามสัมภาระ,คาจ้างผู้แสดงแบบและคาซอมทรัพยสิน,คา
จ้างเขียนแบบออกแบบคาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า,สาย
โทรศัพท ภายในสํานักงาน,คาซอมระบบประปาคาติดตั้งมาตรวัด
น้ํา การจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและคาใช้จายตางๆ ที่เข้าประเภทรายจาย
นี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้ จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ของ อบต.(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงาน ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษาฯ เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม เชนคา
วัสดุ อุปกรณ คาป้ายผ้าโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า ...... (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ  กองการศึกษา )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายที่ใช้สําหรับซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซม
ครุภัณฑ หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคัด
สําเนาเครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โตะ รถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา วัสดุตางๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ปกติ(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) (หนวยงาน
รับผิดชอบ กองการศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กล้าพันธุไม้ ไม้ดอก ไม้
ประดับ ไม้ยืนต้น ปุย ยาเคมี สายยาง ทอน้ํา สปริงเกอร วัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ(ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 20,000 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาดไมน้อย
กวา 15,000 BTU จํานวน  1  เครื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคามาตราฐานครุภัณฑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 15 หน้า 3(ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกทรงสูง จํานวน 16,000 บาท

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไมน้อย
กวา 3 ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 8,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 16 หน้า 4(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,809,640 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,663,040 บาท

ค่าใช้สอย รวม 887,540 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายกิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรู้และการแสดงออกของ
เด็กและเยาวชน

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดงานสําหรับเด็กและเยาวชน
ในตําบลบึงกระจับ  เพื่อสงเสริมพัฒนาการศึกษา พัฒนาด้านราง
กายและจิตใจ เชน คาวัสดุ อุปกรณพัฒนาทักษะ คาของ
ขวัญ ของรางวัล คาเครื่องเขียน คาอาหาร,อาหารวาง คาเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.1 ข้อ 1 หน้า 9 (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

จํานวน 757,540 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ดและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึงกระจับ จํานวน 98 คน คนละ 20 บาทตอวัน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 480,200 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (ราย
หัว) สําหรับ ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด และศพด.บ้านบึง
กระจับ จํานวน  98 คน คนละ 1,700  บาท/ป  เป็น
เงิน 166,600 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนของ ศพด. สําหรับ ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด และศพด.บ้านบึงกระจับ จํานวน  98  คน คนละ 200
 บาท/ป เป็นเงิน 19,600 บาท
(4) เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนของ ศพด. สําหรับ ศพด.บ้าน
เกาะบรเพ็ด และศพด.บ้านบึงกระจับ จํานวน  98 คน คนละ 200
 บาท/ป เป็นเงิน 19,600  บาท
(5) เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนของ ศพด. สําหรับ ศพด
.บ้านเกาะบรเพ็ด และศพด.บ้านบึงกระจับ จํานวน  98  คน คน
ละ 300 บาท/ป เป็นเงิน 29,400 บาท
(6) เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศพด. สําหรับ ศพด
.บ้านเกาะบรเพ็ด และศพด.บ้านบึงกระจับ จํานวน 98  คน คน
ละ 430 บาท/ป เป็นเงิน  42,140  บาท
(1)-(6) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.1 ข้อ 2 หน้า 9 (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 775,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 720,500 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนสังกัดสําหนัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตําบลบึง
กระจับ จํานวน 278 คน คนละ 7.37 บาทตอคนตอ
วัน จํานวน 260 วัน ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.1 ข้อ 3 หน้า 9 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา) เป็นเงิน 532,700  บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จํานวน 98
 คน คนละ 7.37 บาทตอคนตอวัน จํานวน 260 วัน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.1 ข้อ 3 หน้า 10 (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา) เป็น
เงิน 187,800  บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ   (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 34,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 34,600 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด จํานวน 15,400 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการติดตั้งมุ้งลวด หน้าตางและประตู อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด ตามแบบที่ อบต.บึง
กระจับ กําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.1 ข้อ 1 หน้า 16  (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา) 

จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ จํานวน 19,200 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการติดตั้งมุ้งลวด หน้าตางและประตู อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ ตามแบบที่ อบต.บึง
กระจับ กําหนด เพื่อเป็นคาใช้จายในการติดตั้งมุ้งลวด หน้าตาง
และประตู อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ ตามแบบ
ที่ อบต.บึงกระจับ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตร
ที่ 4.1 ข้อ 2 หน้า 16  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงาน
รับผิดชอบ กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,112,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,112,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)

จํานวน 1,112,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบล
กระจับ จํานวน 278 คน คนละ 20 บาทตอคนตอวัน
จํานวน 200 วัน ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับวัน
ที่ 24  พฤษภาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตร
ที่ 4.1 ข้อ 1 หน้า 11 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงาน
รับผิดชอบ กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 712,990 บาท

งบบุคลากร รวม 531,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 531,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข (ตั้งจายจากเงินราย
ได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานนักบริหารที่มีสิทธิได้
รับเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้
แกพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (ตั้ง
จายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิด
ชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบดําเนินงาน รวม 181,510 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,510 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 59,510 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล สําหรับพนักงาน  สวนตําบล ลูกจ้างประจําป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวย
งานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตั้งจายไว้ตลอดป
งบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(หนวยงานรับ
ผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวสาร ทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน,หรือสิ่งพิมพตางๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ประเภทรายจายนี้(ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวย
งานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมตางๆ ของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา ฯ ,พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้างและผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ของ อบต. (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชนคาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ,คาซักฟอกคารังวัดที่ดินและคาใช้จายในการจ้าง
เหมาบริการซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจ  คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คา
จ้างแบกหามสัมภาระ,คาจ้างผู้แสดงแบบและคาซอมทรัพยสิน,คา
จ้างเขียนแบบออกแบบคาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า,สาย
โทรศัพท ภายในสํานักงาน,คาซอมระบบประปาคาติดตั้งมาตรวัด
น้ํา การจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและคาใช้จายตางๆ ที่เข้าประเภทรายจาย
นี้(ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้ จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ของ อบต. (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,010,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลสําหรับการปฎิ
บัติงานตามกิจกรรมระบบแพทยฉุกเฉินของ อบต. (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามกิจกรรมด้านการป้องกัน / รณรงค เกี่ยวกับการระบาด
ของไข้เลือดออก

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกัน/รณรงค เกี่ยวกับการระบาดของไข้เลือดออก เชน คาแรง
งาน คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาป้ายประชาสัมพันธ คา
น้ํายา คาวัสดุ,อุปกรณ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตร
ที่ 5.1 ข้อ 1 หน้า 14(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (หนวยงาน
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาใช้จายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว (สุนัข,แมว) ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 5.1 ข้อ 2 หน้า 200 (หนวย
งานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายที่ใช้สําหรับซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซม
ครุภัณฑ หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคัด
สําเนาเครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โตะ รถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา วัสดุตางๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ปกติ(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สําหรับ
การบริการของหนวยงานชุดกู้ชีพฉุก
เฉิน  อาทิ แอลกอฮอล ออกซิเจน กระเปายา EMS สติ๊กเกอรสท้อ
นแสงติดรถกู้ชีพ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  (หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) เป็นเงิน 10,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สําหรับ
ป้องกันโรคระบาด การกําจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก หรือ
กําจัดพาหะนําโรคระบาดอื่นๆ อาทิ น้ํายาเคมี วัคซีน ทรายกําจัด
ลูกน้ํา อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 129,228 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 60,772 บาท)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) เป็นเงิน  190,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 10 หมูบ้าน ๆ
ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวัน
ที่  31  สิงหาคม  2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุ่ทธศาสตร
ที่ 5.1 ข้อ 1 หน้า 201(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงาน
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการกิ่งกาชาดอําเภอวิเชียรบุรีและชาววิเชียรบุรีรวมใจ
ชวยผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวิเชียรบุรี ตามโครงการกิ่ง
กาชาดอําเภอวิเชียรบุรีและชาวท้องถิ่นรวมใจชวยผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
เป็นไปตามปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับวันที่ 24
  พฤษภาคม  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุ่ทธศาสตร
ที่ 3.3 ข้อ 1 หน้า 181(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
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อุดหนุนโครงการเหลากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจชวยผู้ประสบ
สาธารณภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนเหลากาชาด จ.เพชรบูรณ ตามโครงการเหลา
กาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจชวยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือด
ร้อนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ  2563 
เป็นไปตามปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับวันที่ 24
  พฤษภาคม  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุ่ทธศาสตร
ที่ 3.3 ข้อ 2 หน้า 181 (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,079,178 บาท

งบบุคลากร รวม 1,146,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,146,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 665,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง
ผู้อํานวยการกองชาง
นายชางโยธา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานนักบริหารที่มีสิทธิได้
รับเงินประจําตําแหนง (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 405,096 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้
แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง
ผู้ชวยนายชางโยธา
ผู้ชายเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการ
สังคม)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,744 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 802,678 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,678 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 89,678 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล สําหรับพนักงาน  สวนตําบล ลูกจ้างประจําป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวย
งานรับผิดชอบ กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจายจากเงินราย
ได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตั้งจายไว้ตลอดป
งบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
ชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (ตั้งจายจากเงิน
รายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 356,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาแรงงานของบุคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานทั่วไป,คนงานทําความสะอาด ฯลฯ(ตั้งจายจากเงิน
รายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)
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คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมตางๆ  เพื่อใช้จายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ ของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา ฯ
 ,พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้างและผู้ชวยปฏิบัติ
ราชการของ อบต. (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองชาง)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชนคาเย็บหนังสือหรือเข้าปก        หนังสือ ,คาซักฟอกคา
รังวัดที่ดินและคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบการดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจัดทําโครงการสํารวจความพึง
พอใจ และคาใช้จายตางๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้(ตั้งจายจากเงิน
รายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําคาพิกัดแนวเขตการปกครอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําคาพิกัดแนวเขตการปกครอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) ยุ่ทธศาสตรที่ 6.3 ข้อ 1 หน้า 221(ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภา ฯ และผู้ชวยปฏิบัติ
ราชการของ อบต.(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองชาง)
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คาใช้จายในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งาน
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ปรากฏในแผนพัฒนท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 -2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตร
ที่ 6.3 ข้อ 1 หน้า 23(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยงานรับ
ผิดชอบ กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายที่ใช้สําหรับซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซม
ครุภัณฑ หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคัด
สําเนาเครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โตะ รถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องพ้นหมอก
ควันวัสดุตางๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ  (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)     (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ(ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กอง
ชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถยนตสวน
กลาง รถยนตจักรยานยนตสวนกลาง เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวย
งานรับผิดชอบ กองชาง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว วัชพืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิด
ชอบ กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

งบลงทุน รวม 130,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 17 หน้า 4(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล  (ราย
ละเอียดและคุณลักษณะเป็นไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับ
เพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 18 หน้า 4 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายสําหรับจ้างออกแบบ ควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้างหรือตอเติม

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายเป็นคาออกแบบ จ้างควบคุมงาน เพื่อจายให้
แก เอกชน หรือ นิติบุคคล หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตร
ที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 20 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับ
ผิดชอบ กองชาง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 200,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกสวนสาธารณะ หมูที่ 5 (ลงหินคลุก) จํานวน 200,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 373.80  ลูกบาศกเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 22(ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตําบลบึงกระจับ จํานวน 300,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตําบลบึง
กระจับ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชนคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,คาซักฟอกคารังวัด
ที่ดินและคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการซึ่งมิใชเป็นการประกอบ
การดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอ
ใจ คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาจ้างแบกหามสัมภาระ,คาจ้างผู้แสดงแบบ
และคาซอมทรัพยสิน,คาจ้างเขียนแบบออกแบบคาจ้างเหมาเดิน
สายไฟฟ้า,สายโทรศัพท ภายในสํานักงาน,คาซอมระบบประปาคา
ติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาจ้างเหมารถไถ/รถแบคโฮปรับเกลี่ยดิน
บริเวณบอขยะ การจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและคาใช้จายตางๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามกิจกรรมฝึกอบรม สงเสริม สนับสนุน ด้านการบริหาร
จัดการ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน
ด้านการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า ...... (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเชน ถังขยะ ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,043,420 บาท

งบบุคลากร รวม 736,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 736,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายงานนักบริหารที่มีสิทธิได้
รับเงินประจําตําแหนง(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 312,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้
แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง
ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิด
ชอบ กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 254,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,840 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 56,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล สําหรับพนักงาน  สวนตําบล ลูกจ้างประจําป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวย
งานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตั้งจายไว้ตลอดป
งบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(ตั้งจายจากเงิน
รายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียม ๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมตางๆ ของพนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงาน
จ้างและผู้ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.(ตั้งจายจากเงินราย
ได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชนคาเย็บหนังสือหรือเข้าปก        หนังสือ ,คาซักฟอกคา
รังวัดที่ดินและคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบการดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจัดทําโครงการสํารวจความพึง
พอใจ และคาใช้จายตางๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.(ตั้ง
จายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายที่ใช้สําหรับซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซม
ครุภัณฑ หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคัด
สําเนาเครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โตะ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ปกติ    (ตั้งจายจากเงินรายได้)  (หนวยงานรับ
ผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 21,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สวัสดิการสังคม) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานัก
งานปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปลัด)
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งบลงทุน รวม 52,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง จํานวน 4,500 บาท

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง และที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มหนัง
สังเคราะหพร้อมที่วางแขนและขาเหล็กชุบโครเมียม หมุนเก้าอี้ได้
รอบตัว ปรับระดับได้
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 19 หน้า 4 (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 40,000 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไมน้อย
กวา 15,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 20 หน้า 4 (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)

จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 8,000 บาท

จัดซื้อโตะทํางานหน้าเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่1/2561 ข้อ 21 หน้า 5(ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุนใหมสร้างจิตสํานึก แก้ไข
ปัญหาของชุมชนให้เข้มแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ

จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายโครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุนใหม สร้าง
จิตสํานึก แก้ไขปัญหาของชุมชสให้เข้มแข็ง ขององคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 14
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กอง
สวัสดิการสังคม)

คาใช้จายในการจัดโครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุนชวยสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม

จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน
ชวยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.4 ข้อ 2 หน้า 14
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กอง
สวัสดิการสังคม)
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คาใช้จายในการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตแกผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการ
ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตแกผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.4 ข้อ 3 หน้า 15 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กอง
สวัสดิการสังคม)

คาใช้จายในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาสงเสริมการประกอบ
อาชีพแกสตรีและผู้สูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้
นําชุมชน กลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมออมทรัพย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ดอยโอกาส ผู้ยากไร้/ไร้ที่พึ่งพิง ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน อบต. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และสงเสริม
อาชีพ สงเสริมการดําเนินงานของกลุมสตรี ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.4 ข้อ 4 หน้า 15 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กอง
สวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุ่ทธศาสตร
ที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 192 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองการ
ศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสงเสริมสืบสานประเพณี งานมะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนให้กับอําเภอวิเชียรบุรี ตามโครงการสงเสริม
สืบสายประเพณี งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ 
เป็นไปตามปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับวันที่ 24
  พฤษภาคม  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 193 (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในกิจกรรมการแขงขันกีฬาตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมการแขงขันกีฬาตางๆ ภายใน
ท้องถิ่น หรือรวมกับหนวยงานอื่น เชน การจัดการแขงขันกีฬาภาย
ในท้องถิ่น การจัดการแขงขันหรือการสงนักกีฬาเข้าแขงขันใน
ระดับตางๆ เชนระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ฯลฯ และ
คาวัสดุ เครื่องแตงกายนักกีฬา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 12 (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)

คาใช้จายในกิจกรรมโครงการการแขงขันกีฬาเรือพาย จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเรือพาย
ประจําตําบลบึงกระจับเพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีท้อง
ถิ่น และการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ กีฬาภายในท้องถิ่น หรือ
รวมกับหนวยงานอื่น ฯลฯ  และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.2 ข้อ 2 หน้า 12 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)
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คาใช้จายในกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาประเพณีออกพรรษา 
ประจําตําบลบึงกระจับ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมการแขงขันกีฬาตางๆ ภายใน
ท้องถิ่น หรือรวมกับหนวยงานอื่น เชน การจัดการแขงขันกีฬาภาย
ในท้องถิ่น และคาวัสดุ เครื่องแตงกายนักกีฬา หรือรายจายอื่นที่
จําเป็นต้องใช้ในงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 17 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(ตั้งจาย
จากเงินรายได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ที่จัดขึ้นภายในท้องถิ่น หรือรวมกับหนวยงานอื่น ในระดับ
ตําบล, ระดับอําเภอ,ระดับจังหวัด ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุ่ทธศาสตร
ที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 195
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)

คาใช้จายในการจัดโครงการเสริม สร้าง สุข ผู้สูงวัย จิตแจมใส สืบ
สานวัฒนธรรมไทย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเสริม สร้าง สุข ผู้สูง
วัย จิตแจมใส สืบสานวัฒนธรรมไทย หรือกิจกรรมการสงเสริม
สนับสนุนการอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย ประเพณี
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ  เชน  งานประเพณี
สงกรานต งานกิจกรรมการละเลนพื้นบ้าน งานกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุ่ทธศาสตร
ที่ 4.2 ข้อ 5 หน้า 197
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
ประเพณีแหน้ํา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษและสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีแหน้ํา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 13
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)

โครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีแหเทียนพรรษา
"เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  ยุ่ทธศาสตร
ที่ 4.2 ข้อ 3 หน้า 196
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา)"

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสวดทํานองสรภัญญะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสวด
ทํานองสรภัญญะ ให้แกเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 18 (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
(หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา)"

วันที่พิมพ : 22/5/2563  15:09:29 หน้า : 66/75



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,691,400 บาท

งบลงทุน รวม 2,691,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,691,400 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการตอเติมอาคารด้านหน้าองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จํานวน 300,000 บาท

ดําเนินการตอเติมอาคาร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว  19.85
  เมตร สูง 2.50  เมตร (ตามแบบ อบต.บึงกระจับกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ที1่/2561 ยุทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 9
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางซ้อย หมูที่ 9 จํานวน 199,600 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีต หนา 0.15 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ระยะทาง 90.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 360 ตรม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระหนอง
หว้า-แยกแมชี หมูที่ 1

จํานวน 292,600 บาท

อสร้างถนนคอนกรีต หนา 0.15 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะ
ทาง 173.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 519 ตรม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอยสวรรค หมูที่ 8 จํานวน 199,600 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีต หนา 0.15 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00  ม
. ระยะทาง 90.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 360 ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปรือ - ไดตะโก 
โคกปรือ หมูที่ 3

จํานวน 199,600 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีต หนา 0.15 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ระยะทาง 90.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 360 ตรม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 เมตร คลองบัว
งาม หมูที่ 6

จํานวน 126,000 บาท

วางทอ คสล.ขนาด 0.60 ม. ยาว 72.00 ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 10 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซอมแซมคันแมน้ําปาสักที่น้ํากัดเซาะ หมู
ที่ 6 (ลงลูกรัง)

จํานวน 74,000 บาท

ลงลูกรังปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 750 ลูกบาศกเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 4 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายคลองลุกพุก หมูที่ 10 (ลงหิน
คลุก)

จํานวน 100,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 187.60  ลูกบาศกเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 3 หน้า 5 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายนาตาขุน หมูที่ 5 (ลงหินคลุก) จํานวน 200,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 373.8 ลูกบาศเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 2 หน้า 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

วันที่พิมพ : 22/5/2563  15:09:29 หน้า : 68/75



โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฏรเจริญ 
หมูที่ 5(ลงหินคลุก)

จํานวน 300,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 558.00  ลูกบาศกเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 4 หน้า 5
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายลัดคลองห้วยไผ หมูที่ 2 (ลงหิน
คลุก)

จํานวน 100,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 187.60  ลูกบาศกเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเลียบคลองไดตะโก หมูที่ 7 (ลง
หินคลุก)

จํานวน 200,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 373.80  ลูกบาศกเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 5 หน้า 6 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหนองหิน หมูที่ 1 (ลงหินคลุก) จํานวน 100,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 187.25 ลูกบาศกเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 6 หน้า 6 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ - ซับสวัสดิ หมู
ที่ 4

จํานวน 100,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 187.60 ลูกบาศเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 2 หน้า 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)
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โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหลัง ศพด.หมูที่ 4(ลงหินคลุก) จํานวน 200,000 บาท

ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซมถนนกลบ หลุม บอ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 374.85 ลูกบาศกเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.2 ข้อ 7 หน้า 7 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านการ
ดูแลรักษาน้ํา รักษาปา

จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ"รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน"
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุ่ทธศาสตร
ที่ 2.1 ข้อ 1 หน้า 171
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงาน
ปลัด)

คาใช้จายในการดําเนินการให้ความรู้"การจัดการโรคและแมลงศัตรู
พืชใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร

จํานวน 15,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินให้ความรู้“การจัดการโรคและแมลงศัตรู
พืชโดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร”
"เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 2.1 ข้อ 1 หน้า 11
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงาน
ปลัด)"
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คาใช้จายในการดําเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับองคความรู้เรื่องข้าว
และการผลิตเมล็ดพันธุข้าวคุณภาพ

จํานวน 15,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินให้ความรู้เกี่ยวกับองคความรู้เรื่องข้าว และ
การผลิตเมล็ดพันธุข้าวคุณภาพ
"เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 2.1 ข้อ 2 หน้า 11 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงาน
ปลัด)"

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการดําเนินเงินตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม ด้านผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรปลอดภัยสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมการผลิตปุยพัฒนาแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเป็นแหลงอาหาร
ปลอดภัย สงเสริมการเลี้ยงสัตว ขับเคลื่อนสูตําบลสุขภาวะระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน มุงการจัดการอาหารปลอดภัยและการสงเสริม
การดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
"เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุ่ทธศาสตร
ที่ 2.1 ข้อ 3 หน้า 172
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงาน
ปลัด)"
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คาใช้จายในการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต
เอนกประสงคในการเกษตรสําหรับเกษตร

จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่อง
ยนตเอนกประสงคในการเกษตรสําหรับเกษตรกร
"เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 2.1 ข้อ 3 หน้า 12 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงาน
ปลัด)"

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 511,256 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเพื่อการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

จํานวน 15,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

"เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 2.1 ข้อ 1 หน้า 3 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงาน
ปลัด)"
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งบลงทุน รวม 496,256 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 496,256 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองไดตะโก หมูที่ 7 และ หมูที่ 9 จํานวน 496,256 บาท

ขุดลอกคลองไดตะโก ขนาดกว้าง 35.00 - 40.00 ม. ยาว 290 ม
. ลึกเฉลี่ย 4.0 ม. ปริมาณดินขุดไมน้อยกวา 13,477.5 ลูกบาศก
เมตร
"ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 1.1 ข้อ 1 หน้า 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)"

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,768,322 บาท

งบกลาง รวม 10,768,322 บาท
งบกลาง รวม 10,768,322 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 201,650 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละห้า ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก. อบต
.ดวนที่สุด ที่ มท 0819.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก
.ท. และก. อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0819.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามหนังสือ ดวนที่สุด กรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม  2561(ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,151,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แกผู้สูงอายุของตําบลบึงกระจับ จํานวน 1,040  คน อัตรา
จายตอเดือน แบงเป็น
ชวงอายุ  60 - 69 ป 623 คน ๆ ละ 600 บาท
ชวงอายุ  70 - 79 ป 305 คน ๆ ละ 700 บาท
ชวงอายุ  80 - 89 ป 100 คน ๆ ละ 800 บาท
ชวงอายุ  90 ปขึ้นไป 12 คน ๆ ละ 1,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565 - 2562)ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.5 ข้อ 1 หน้า 6
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
สวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,708,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 196  คน  ๆละ 800  บาท ตอ
เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565 - 2562)ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.5 ข้อ 2 หน้า 7(ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการ
สังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
ปวยเอดส จํานวน 4 คน ๆละ 500 บาท ตอเดือน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565 - 2562)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 3.5 ข้อ 2 หน้า 7(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (หนวยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจาย จํานวน 371,772 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเผชิญเหตุสาธารณะภัยตลอดปและ
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยหรือบรรเทา ปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2545 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565 - 2562)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 ยุ่ทธศาสตรที่ 6.4 ข้อ 1 หน้า 24(ตั้งจายจากเงินราย
ได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 107,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บึงกระจับ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงานรับผิด
ชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงาน ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างที่เสียชีวิตขณะรับราชการ(ตั้งจายจากเงินราย
ได้)  (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบ.ท.)ตามมาตรา 6 แหง พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตาม
หนังสือสํานัก  งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34  ลงวันที่ 19 มกราคม 2557 พระ
ราชบัญญัติ  บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2533 ดวนมากที่  มท 0808.5/ว 35 และหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2557 (ตั้งจายจากเงินรายได้) (หนวยงาน รับผิด
ชอบ สํานักงานปลัด)
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