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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานแค
อําเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค 

 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ

คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 58,833,636.92 บาท 

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 37,950,128.19 บาท 

1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม จำนวน 16,963,731.79 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 420,000 บาท  

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.1 รายรับจริง จำนวน 28,106,920.73 บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จำนวน   37,590.69  บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน   95,776.25 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน  283,181.33 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน  0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน  560  บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จำนวน  0.00 บาท 



   หมวดภาษีจัดสรร จำนวน  15,640,903.47 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จำนวน  12,048,908.99 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  0 บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,303,998.30 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง จำนวน   7,562,606.00 บาท 

   งบบุคลากร จำนวน   8,125,862.16 บาท 

   งบดำเนินงาน จำนวน   4,312,477.54 บาท 

   งบลงทุน จำนวน  1,578,738.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จำนวน  714,314.60 บาท 

   งบรายจ่ายอื่น จำนวน   10,000.00 บาท 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 37,590.69 71,000.00 40,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

95,776.25 129,100.00 107,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 283,181.33 450,000.00 350,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 560.00 800.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 417,108.27 650,900.00 497,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,640,903.47 14,349,100.00 16,002,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,640,903.47 14,349,100.00 16,002,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,048,908.99 12,000,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,048,908.99 12,000,000.00 12,000,000.00

รวม 28,106,920.73 27,000,000.00 28,500,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,562,606.00 7,060,674.00 7,643,865.00

งบบุคลากร 8,125,862.16 10,105,984.00 10,759,820.00

งบดําเนินงาน 4,312,477.54 6,264,849.00 6,325,115.00

งบลงทุน 1,578,738.00 2,759,693.00 2,865,000.00

งบเงินอุดหนุน 714,314.60 798,800.00 896,200.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,303,998.30 27,000,000.00 28,500,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านแค

อําเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านแค
อําเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,205,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 45,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,194,525

แผนงานสาธารณสุข 260,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 490,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,470,720

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,643,865

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,500,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานแค

อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,643,865 7,643,865
    งบกลาง 7,643,865 7,643,865

หนา : 1/6
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,016,320 2,125,640 412,740 8,554,700
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,534,320 0 0 1,534,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,482,000 2,125,640 412,740 7,020,380

งบดําเนินงาน 2,612,990 572,000 30,000 3,214,990
    คาตอบแทน 377,990 212,000 30,000 619,990

    คาใชสอย 1,240,000 210,000 0 1,450,000

    คาวัสดุ 620,000 145,000 0 765,000

    คาสาธารณูปโภค 375,000 5,000 0 380,000

งบลงทุน 356,700 29,500 0 386,200
    คาครุภัณฑ 356,700 29,500 0 386,200

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 0 10,000
    รายจายอื่น 10,000 0 0 10,000

รวม 9,036,010 2,727,140 442,740 12,205,890

หนา : 2/6
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 30,000 15,000 45,000
    คาใชสอย 30,000 0 30,000

    คาวัสดุ 0 15,000 15,000

รวม 30,000 15,000 45,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 752,200 0 752,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 752,200 0 752,200

งบดําเนินงาน 200,000 566,125 766,125
    คาใชสอย 200,000 213,425 413,425

    คาวัสดุ 0 352,700 352,700

งบเงินอุดหนุน 0 676,200 676,200
    เงินอุดหนุน 0 676,200 676,200

รวม 952,200 1,242,325 2,194,525

หนา : 3/6
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 160,000 260,000
    คาใชสอย 100,000 160,000 260,000

รวม 100,000 160,000 260,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาใชสอย 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

หนา : 4/6
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    คาใชสอย 60,000 60,000

รวม 60,000 60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 130,000 230,000 410,000
    คาใชสอย 50,000 130,000 230,000 410,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000

รวม 50,000 130,000 310,000 490,000

หนา : 5/6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,452,920 0 1,452,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,452,920 0 1,452,920

งบดําเนินงาน 1,539,000 0 1,539,000
    คาตอบแทน 213,000 0 213,000

    คาใชสอย 836,000 0 836,000

    คาวัสดุ 490,000 0 490,000

งบลงทุน 350,000 2,128,800 2,478,800
    คาครุภัณฑ 350,000 0 350,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,128,800 2,128,800

รวม 3,341,920 2,128,800 5,470,720

หนา : 6/6
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(ลงนาม)..................................................
        (นายรัฐพล  ธุระพนัธ์)

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค
อนุมัติ

      ต าแหน่ง นายอ าเภอผักไห่

(ลงนาม)..................................................

        (นายศรีศักด์ิ  ผ่องพฒิุ)

ประกาศ ณ วันที ่......................................................................

รวมรายจา่ย 0

ขอ้ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค ปฏิบัติการเบิกจา่ยเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอ้ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามขอ้บัญญัตินี้

งบประมาณรายจา่ยทั้งสิ้น 28,500,000
ขอ้ 5 งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5,470,720
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 7,643,865

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 490,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 260,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000
แผนงานเคหะและชมุชน 100,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 45,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,194,525

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,205,890

ขอ้ 2 ขอ้บัญญัติ นีใ้ห้ใชบ้ังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ขอ้ 3 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 28,500,000 บาท
ขอ้ 4 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จา่ยจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอดุหนุน เป็น

                                                        ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค
อ าเภอผักไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความใน
ขอ้ 1 ขอ้บัญญัติ นีเ้รียกว่า ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานแค

อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 150.00 0.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 1,975.80 0.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 26,573.82 26,619.69 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 1,646.00 10,971.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 30,345.62 37,590.69 71,000.00 40,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 101,700.00 88,560.00 100,000.00 -11.50 % 88,500.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

4,800.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 152.00 606.25 3,000.00 -83.33 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 270.00 450.00 300.00 66.67 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 12,920.00 1,400.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 -60.00 % 200.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

4,900.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 623.00 260.00 0.00 100.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ : 7/8/2565  18:11:25 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 126,365.00 95,776.25 129,100.00 107,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 446,027.75 283,181.33 450,000.00 -22.22 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 446,027.75 283,181.33 450,000.00 350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 750.00 560.00 800.00 -37.50 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 750.00 560.00 800.00 500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 559,791.26 598,986.23 600,000.00 -1.67 % 590,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 6,448,895.49 8,407,212.04 7,211,800.00 16.48 % 8,400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,388,548.05 3,568,856.48 3,400,000.00 5.88 % 3,600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 177,860.99 132,478.74 298,000.00 -25.17 % 223,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,499,636.44 2,619,975.48 2,510,000.00 14.74 % 2,880,000.00
     คาภาคหลวงแร 20,872.77 22,076.79 23,000.00 -4.35 % 22,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 22,221.54 14,465.61 25,000.00 -40.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

276,798.00 274,231.00 280,000.00 -3.57 % 270,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,276.60 2,621.10 1,300.00 92.31 % 2,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,395,901.14 15,640,903.47 14,349,100.00 16,002,500.00

วันที่พิมพ : 7/8/2565  18:11:25 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,730,578.00 12,048,908.99 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,730,578.00 12,048,908.99 12,000,000.00 12,000,000.00
รวมทุกหมวด 25,729,967.51 28,106,920.73 27,000,000.00 28,500,000.00

วันที่พิมพ : 7/8/2565  18:11:25 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานแค

อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 40,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งรับไวตามทะเบียนผูอยูในขายตองชําระภาษี

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งรับไวตามทะเบียนผูอยในขายตองชําระภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งรับไวตามทะเบียนผูอยูในขายตองชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งรับไวตามทะเบียนผูอยูในขายตองชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 107,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 300 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 88,500 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 7/8/2565  18:12:06 หนา : 1/4
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 3,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 7/8/2565  18:12:06 หนา : 2/4
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,002,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 590,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,400,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,600,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 223,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,880,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 22,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 270,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 2,500 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 7/8/2565  18:12:06 หนา : 3/4
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 12,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 7/8/2565  18:12:06 หนา : 4/4
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 99,689 95,479 130,000 23.08 % 160,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 502 8,524 14,000 -35.71 % 9,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,319,700 5,390,400 5,022,990 9.5 % 5,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,352,000 1,385,200 1,400,000 -3.66 % 1,348,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

เงินสํารองจาย 2,786.28 270,719 700,000 -71.43 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 300,000 10 % 330,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 8,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 6,300 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านแค

อําเภอผักไห    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 1/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 63,684 63,684 -100 % 0

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 100 % 64,065

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

156,000 320,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 4,600 0 0 % 0

รวมงบกลาง 6,954,677.28 7,562,606 7,660,974 7,643,865
รวมงบกลาง 6,954,677.28 7,562,606 7,660,974 7,643,865
รวมงบกลาง 6,954,677.28 7,562,606 7,660,974 7,643,865

รวมแผนงานงบกลาง 6,954,677.28 7,562,606 7,660,974 7,643,865
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 439,080 17.08 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 2/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,368,000 1,368,000 774,000 9.77 % 849,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 2,052,720 1,383,720 1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,203,341 1,488,652 1,650,000 34.55 % 2,220,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 53,500 57.01 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 77,000 126,000 33.33 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340 238,560 264,000 -1.41 % 260,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,247,220 1,573,271.94 1,500,560 6.61 % 1,599,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 82,700 84,000 84,000 78.57 % 150,000

เงินอื่น ๆ 0 0 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,802,601 3,461,483.94 3,726,060 4,482,000
รวมงบบุคลากร 4,855,321 5,514,203.94 5,109,780 6,016,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,800 8,200 430,000 -47.91 % 223,990

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000
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คาเชาบ้าน 0 45,500 78,000 46.15 % 114,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 11,190.25 62,404 548,000 377,990
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 479,790 440,472 530,000 -5.66 % 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 54,000 -7.41 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 40,000 -100 % 0

10.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ   ประจําองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

107,716.5 0 0 0 % 0

2.คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือ
ลูกจ้างประจําที่เกีษยณอายุ หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือหรือควรได้รับการยกยองจากทาง
ราชการ  และอื่น ๆ

0 0 5,000 -100 % 0
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3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 47,950 59,284 100,000 0 % 100,000

4.คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ 
พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา 
สําหรับวางอนุสารีย์ หรือใช้ในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตาง ๆ  และอื่น ๆ

0 6,000 5,000 -100 % 0

5.คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ จํานวน 30,000 บาท 

0 0 30,000 -100 % 0

5.คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา พานพุมดอกไม้สด 
และอื่น ๆ 

5,400 0 0 0 % 0

6.โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อบต.

0 0 0 100 % 200,000

7.โครงการตําบลบ้านแคเมืองนาอยู 0 0 10,000 100 % 20,000

8.โครงการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดําริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 70,000

9.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบลและนายกองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านแค 

0 0 270,000 -100 % 0
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9.โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

30,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 203,076.35 231,772.3 266,900 -6.33 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 873,932.85 737,528.3 1,310,900 1,240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 129,998 119,627.5 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,289.96 5,538.32 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,762 119,986 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 7,682.1 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 36,600 64,553 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 117,525 109,901 194,000 3.09 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,200 0 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,159.85 17,077.2 50,000 0 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 60,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 441,216.91 436,683.02 764,000 620,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 260,597.93 229,621.11 250,000 0 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,293 1,281.53 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 6,400 2,415 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 98,507.6 98,509.74 86,000 4.65 % 90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 13,250 50.94 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 366,798.53 331,827.38 364,250 375,000
รวมงบดําเนินงาน 1,693,138.54 1,568,442.7 2,987,150 2,612,990

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 24,900 0 0 0 % 0

1.จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 5,900 -100 % 0

1.จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อเก้าอี้สําหรับ
พนักงาน

0 29,000 0 0 % 0

2.จัดซื้อเก้าอี้ประชุม 0 40,000 0 0 % 0

2.จัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม) 13,800 0 0 0 % 0

3. จัดซื้อโต๊ะประชุม 28,100 0 0 0 % 0

3.จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 10,200 5,100 -100 % 0
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4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ชนิดติด
ผนัง มีระบบฟอกอากาศ)

21,000 0 0 0 % 0

4.จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเตี้ย 0 10,000 5,000 -100 % 0

5. จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 0 2,800 0 0 % 0

5.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ชนิดติด
ผนังมีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู

28,000 0 0 0 % 0

6. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(แบบติดผนัง)

0 50,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 24,900 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับ
พนักงาน

0 0 17,600 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 6,700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 0 0 0 100 % 13,000

ตู้ลําโพง ขนาด 15 นิ้ว 0 0 0 100 % 10,000

ลําโพงติดผนัง 0 0 0 100 % 4,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

0 206,400 0 0 % 0
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1.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA

0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. จัดซื้อผ้ามานและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติด
ตั้ง

13,000 0 0 0 % 0

1. จัดซื้อมานปรับแสง และราง พร้อมติดตั้ง 0 23,500 0 0 % 0

2. จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 14,490 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)   

0 67,624 0 0 % 0

1.  จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart  Cardreader) 

1,391 0 0 0 % 0

2.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA  0 9,844 0 0 % 0

4.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  

0 4,280 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 315,000

คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ

0 395,000 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 9/40

28 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,191 863,738 286,500 356,700
รวมงบลงทุน 130,191 863,738 286,500 356,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอผักไห

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 30,000 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอผักไห 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 45,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 45,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 10/40

29 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่ง
กอสร้างพัฒนาระบบตาง ๆ 

0 10,000 10,000 -100 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่ง
กอสร้างพัฒนาระบบตางๆ

10,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,688,650.54 7,986,384.64 8,438,430 9,036,010
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 617,450 354,750 540,000 110.33 % 1,135,800
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 12,000 255 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 3,500 24,500 71.43 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 194,220 205,380 223,824 2.88 % 230,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 125,400 480,751.61 588,400 4.9 % 617,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,710 60,909.19 57,800 -0.14 % 57,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,001,780 1,105,290.8 1,446,524 2,125,640
รวมงบบุคลากร 1,001,780 1,105,290.8 1,446,524 2,125,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

116,600 100,050 167,000 -70.06 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,400 0 10,000 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 36,000 60,000 60,000 120 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 173,800 160,050 247,000 212,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 270,000 55,500 23,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 12/40
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 44,980 60,000 33.33 % 80,000

2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปี พ.ศ.2565

0 0 300,000 -100 % 0

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น 

357,112 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,793.6 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 627,112 105,273.6 413,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,980.8 35,079.2 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 500 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,406.8 77,082.8 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 91,387.6 112,162 125,000 145,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 892,299.6 377,485.6 785,000 572,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับ
พนักงาน

0 17,400 0 0 % 0

2.จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงานจ้าง 0 5,600 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับ
พนักงาน

0 0 8,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) 

0 0 8,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 14/40
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 0 0 5,700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,000 64,000 29,500
รวมงบลงทุน 0 23,000 64,000 29,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,894,079.6 1,505,776.4 2,295,524 2,727,140
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 143,000 188.63 % 412,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 143,000 412,740
รวมงบบุคลากร 0 0 143,000 412,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 143,000 442,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,582,730.14 9,492,161.04 10,876,954 12,205,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจรวม
บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรทางถนน (เทศกาลปีใหม)

3,340 2,846 10,000 -100 % 0

2. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจรวม
บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรทางถนน (เทศกาล
สงกรานต์)

0 2,846 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ตําบลบ้านแค

0 0 0 100 % 10,000

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจรวมบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน (เทศกาลปีใหม)

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 16/40

35 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจรวมบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน (เทศกาลสงกรานต์)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 3,340 5,692 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 3,340 5,692 20,000 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,340 5,692 20,000 30,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000

รวมงานจราจร 0 0 0 15,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,340 5,692 20,000 45,000
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 131,500 170.87 % 356,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 273,840 300,360 310,280 19.89 % 372,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,340 24,000 30,000 -20 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 300,180 324,360 471,780 752,200
รวมงบบุคลากร 300,180 324,360 471,780 752,200

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,000 96,000 48,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 90,000 96,000 48,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 90,000 96,000 48,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 0 5,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 18/40
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 14,950 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA  0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,950 5,500 51,800 0
รวมงบลงทุน 14,950 5,500 51,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 405,130 425,860 571,580 952,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

181,480 34,800 133,770 -11.54 % 118,335
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2. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

64,600 23,200 44,200 -11.54 % 39,100

3. โครงการวันเด็กแหงชาติ 47,226 0 0 100 % 30,000

3.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

18,080 0 0 0 % 0

4.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 21,090 30,000 -13.37 % 25,990

รวมค่าใช้สอย 311,386 79,090 207,970 213,425
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 374,079 -5.72 % 352,700

คาอาหารเสริม (นม) 352,096.64 371,809.04 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 352,096.64 371,809.04 374,079 352,700
รวมงบดําเนินงาน 663,482.64 450,899.04 582,049 566,125

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

668,000 668,000 688,800 -100 % 0
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1.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 676,200

รวมเงินอุดหนุน 668,000 668,000 688,800 676,200
รวมงบเงินอุดหนุน 668,000 668,000 688,800 676,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,331,482.64 1,118,899.04 1,270,849 1,242,325
รวมแผนงานการศึกษา 1,736,612.64 1,544,759.04 1,842,429 2,194,525

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,244 85,252.5 85,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 71,244 85,252.5 85,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 71,244 85,252.5 85,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 71,244 85,252.5 85,000 100,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

17,500 12,346 20,000 -100 % 0

1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 20,000

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

35,836 36,646 40,000 -100 % 0

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 40,000

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข)

0 0 20,000 -100 % 0

3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข)

0 0 0 100 % 20,000

4. โครงการสงเสริมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

0 0 20,000 -100 % 0
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4.โครงการสงเสริมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

0 0 0 100 % 20,000

5. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  (ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข)

0 0 10,000 -100 % 0

5.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี (ตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

0 0 0 100 % 10,000

6.โครงการวันผู้สูงอายุแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

7.  โครงการบ้านแคแอโรบิคแบบยั่งยืน   64,320 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 117,656 48,992 110,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 117,656 48,992 110,000 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอผักไห 0 0 15,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน หมูที่ 1 – หมูที่ 8  

60,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 15,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 15,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 177,656 48,992 125,000 160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 248,900 134,244.5 210,000 260,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านแค

0 26,000 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านแค

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 26,000 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 26,000 0 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 26,000 0 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 26,000 0 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 480,310 631,300 0 0 % 0
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 483,480 473,528.39 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 35,179.03 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,041,790 1,182,007.42 0 0
รวมงบบุคลากร 1,041,790 1,182,007.42 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

19,600 23,500 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 61,500 96,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 81,100 119,500 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,233,620 1,140,811.75 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,836 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 146,335.8 61,886 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,388,791.8 1,202,697.75 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 34,124 18,088 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 77,518 142,947.15 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 83,987 88,470 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 5,450 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,015.8 48,299.8 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 248,644.8 303,254.95 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,718,536.6 1,625,452.7 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ) 

21,000 0 0 0 % 0

2. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับ
พนักงาน

0 15,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000 31,900 0 0
รวมงบลงทุน 32,000 31,900 0 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,792,326.6 2,839,360.12 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 1 บริเวณ
บ้านนายไพฑูรย์ เผือกผาสุข -บริเวณบ้าน
นายสุชิน  สบายฤทัย 

32,461.96 0 0 0 % 0

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสวาง
สาธารณะ หมูที่ 2 บริเวณลานกีฬาเอนก
ประสงค์ 

77,629.86 0 0 0 % 0

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสวาง
สาธารณะ หมูที่ 7 
ชวงที่ 1 บริเวณศาลากลางหมูบ้าน - บ้าน
นางนงนุช สบายวรรณ
ชวงที่ 2 บริเวณศาลากลางหมูบ้าน-บริเวณ
บ้านนางประทีป ฉิมพาลี
ชวงที่ 3 บริเวณศาลากลางหมูบ้าน - 
บริเวณบ้านนายนิคม สบายวรรณ

57,032.52 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณศาลากลางหมูบ้าน หมูที่ 7 -บ้าน
นางสมพงษ์  พวงแก้ว

0 0 0 100 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 28/40

47 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมเงินอุดหนุน 167,124.34 0 0 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 167,124.34 0 0 100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 167,124.34 0 0 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,959,450.94 2,839,360.12 0 100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 10,000 -100 % 0

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกประชาชน
ภายในตําบลบ้านแค

0 28,261 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันแลัะแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกประชาชน
ภายในตําบลบ้านแค

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 28,261 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 28,261 60,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 28,261 60,000 60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 28,261 60,000 60,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2. โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 30,000 -100 % 0

3. โครงการวันแมแหงชาติ 23,946 0 0 0 % 0

โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 23,946 0 30,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 23,946 0 30,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

23,946 0 30,000 50,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.ต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2. โครงการสงเสริมงานประเพณีแหเทียน
พรรษา

0 0 50,450 -100 % 0

3.โครงการสงเสริมงานประเพณีวันลอย
กระทง

73,396 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติไทย

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมงานประเพณีวันลอย
กระทง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมงานประเพณีแหเทียน
พรรษา

0 0 0 100 % 90,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแค 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 73,396 0 50,450 230,000
รวมงบดําเนินงาน 73,396 0 50,450 230,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.  อุดหนุนที่ทําการปกครองปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22,897.2 16,314.6 40,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

0 0 0 100 % 40,000
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

1.อุดหนุนมูลนิธิมิ่งมงคลอําเภอผักไห 0 0 40,000 -100 % 0

อุดหนุนมูลนิธิมิ่งมงคลอําเภอผักไห 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 22,897.2 16,314.6 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 22,897.2 16,314.6 80,000 80,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 96,293.2 16,314.6 130,450 310,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 120,239.2 16,314.6 160,450 490,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 663,000 7.58 % 713,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 2,000 150 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 584,180 5.07 % 613,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 57,420 37.3 % 78,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,348,600 1,452,920
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รวมงบบุคลากร 0 0 1,348,600 1,452,920
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -20.83 % 95,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 102,000 5.88 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 1,000 400 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 228,000 213,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 950,000 -36.84 % 600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 236,900 -21.49 % 186,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,236,900 836,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 50,000 -20 % 40,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 250,000 -60 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 103,000 -2.91 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 0 16,000 87.5 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 689,000 490,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,153,900 1,539,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (แบบมอเตอร์ไฟฟ้า) 0 0 17,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดแบบหลอคอนกรีต 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 0 0 19,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อออน) 0 0 31,800 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบเข็น) 0 0 13,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะ 0 0 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ภายในตําบล หมูที่ 1 - หมูที่ 8

0 0 1,183,716 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 212,900 64.4 % 350,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,554,516 350,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,554,516 350,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 5,057,016 3,341,920
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์ 
บริเวณศาลากลางหมูบ้าน หมูที่ 2 
บริเวณพอแกพูล 

0 39,300 0 0 % 0

1. โครงการปรับปรุงศาลากลางหมูบ้าน หมู
ที่ 1    

149,000 0 0 0 % 0

1.โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมวาง
ทอ หมูที่ 1 บริเวณบ้านนางสมใจ ไทรทอง

0 0 0 100 % 100,000

11.โครงการจัดซื้อกระจกโค้งโพลี
คาร์บอเนต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายใน
ตําบลบ้านแค

105,600 0 0 0 % 0

14.โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําขนาดบรรจุ 
1,500 ลิตร พร้อมปัมน้ําชนิด Auto 
ขนาด 1 แรง

25,000 0 0 0 % 0

2. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 
บริเวณทางเข้าสนามกีฬาต้านยาเสพติด  

144,000 0 0 0 % 0

2. โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 4
บริเวณสระน้ํากลางหมูบ้าน – บริเวณบ้าน
นางบังอร ยิ่มสม  

0 250,000 0 0 % 0
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2. โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 
บริเวณบ้านนางวิเชียร กลั่นความดี

0 0 0 100 % 22,000

3. โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 5  บริเวณบ้าน
นางบุญชงค์   เขตบางกุ้ง – บ้านนางรําพึง  
ระงับใจ   

135,000 0 0 0 % 0

3. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการปู
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมูที่ 4
บริเวณบ้านนายบุญสง ภูธัม – บริเวณบ้าน
นางฉาบ ศรีผดุง 

0 131,000 0 0 % 0

3.โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์ 
บริเวณสนามกีฬาต้านยาเสพติด หมูที่ 2

0 0 0 100 % 120,000

4. โครงการติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 
พร้อมติดตั้ง  บริเวณหมูที่ 4  
ตําบลบ้านแค  

51,000 0 0 0 % 0

4. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปู
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 4 บริเวณ
ศาลากลางหมูบ้าน - บริเวณบ้านนายสม
ปอง พวงลําเจียก 

0 0 500,000 -100 % 0

4.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 2 บริเวณ
บ้านนางอัชฌา พวงทอง

0 0 0 100 % 130,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 38/40

57 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

5. โครงการติดตั้งไฟแสงสวางบริเวณสนาม
กีฬาโรงเรียนวัดบ้านแค หมูที่ 6

0 0 0 100 % 220,000

5.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนน
เลียบคันคลองสองซ้าย หมูที่ 6

0 0 290,000 -100 % 0

6. โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์ตอ
จากเดิม บริเวณศาลากลางหมูบ้าน หมูที่ 8

0 234,300 0 0 % 0

6. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 120,000

6. โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 6
  (ตอจากเดิม) บริเวณบ้านนางสุวิมล 
ดีสูงเนิน  

28,000 0 0 0 % 0

6.โครงการกอสร้างลาน ค.ส.ล
.อเนกประสงค์บริเวณศาลากลางหมูบ้าน
หลังใหม 
หมูที่ 8

0 0 160,000 -100 % 0

7. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (หลัง
เกา) หมูที่ 8

0 0 0 100 % 450,000

8. โครงการกอสร้างลาน ค.ส.ล. 
อเนกประสงค์   หมูที่ 7  

124,000 0 0 0 % 0

8. โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านแค

0 0 0 100 % 500,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:12 หน้า : 39/40

58 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่ง
กอสร้างมีมูลคาเพิ่มขึ้น

0 0 112,177 226.98 % 366,800

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ

0 0 50,000 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 761,600 654,600 1,112,177 2,128,800
รวมงบลงทุน 761,600 654,600 1,112,177 2,128,800

รวมงานก่อสร้าง 761,600 654,600 1,112,177 2,128,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 761,600 654,600 6,169,193 5,470,720

รวมทุกแผนงาน 21,367,550.2 22,303,998.3 27,000,000 28,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานแค

อําเภอผักไห   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,643,865 บาท
งบกลาง รวม 7,643,865 บาท

งบกลาง รวม 7,643,865 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกัน
สังคม   
 - ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
 และหนังสือ ก.ท. ดวนที่สุด ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,500,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลบานแค  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2562  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,348,800 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพความพิการตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพความพิการ ขององคการบริหารสวนตําบลบานแค  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553   
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสเป็นคาใชจายในการ
สงเคราะหชวยเหลือใหแกผูป่วยโรคเอดสตามภารกิจถายโอนจาก
บัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือจากที่ไดรับจัด
สรรจากรัฐบาล  
 -โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548  
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน เชน การป้องกันและแกไขอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว ไฟป่าและหมอก
ควัน อัคคีภัย เหตุสาธารณภัย เหตุภัยพิบัติ ฯลฯ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560  
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  

รายจายตามขอผูกพัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ จํานวน 8,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 330,000 บาท

 -เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใน
อัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับในปที่จัดทํางบประมาณ
ทุกหมวด   
ทุกประเภท(ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและ
เงินอุดหนุน)   
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2557   
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น   
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557   
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว1264
 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557   
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561   

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 64,065 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหแกคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล  เพื่อจาย
สมทบการ  
จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหแกประชาชนในพื้นที่ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องการกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2557   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,036,010 บาท

งบบุคลากร รวม 6,016,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รายละเอียด ดังนี้    
(1) คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 20,400     
บาท  จํานวน  12  เดือน    
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 11,220    
บาท ตอคน  จํานวน 12 เดือน    

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ราย
ละเอียดดังนี้   
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน    
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาทตอคน จํานวน 12 เดือน    
  

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ใหแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ราย
ละเอียดดังนี้   
(1) คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ    
1,750 บาท จํานวน 12 เดือน    
(2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 880 บาทตอคน จํานวน 12 เดือน    
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รายละเอียด ดังนี้    
(1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1
 อัตรา    

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแก ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล 
รายละเอียด ดังนี้    
(1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน    
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน    
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาทตอคน จํานวน 12 เดือน    
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,482,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น   
จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป โดยคํานวนตั้ง
จายไวจํานวน    
12 เดือน    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวนอัตรา   
ตามแผนอัตรากําลังสามป โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน (เงินคาตอบแทน    
นอกเหนือจากเงินเดือน,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
อื่น ๆ)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารทองถิ่น   
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามป โดย    
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน    

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 260,280 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา จํานวนอัตรา   
ตามแผนอัตรากําลังสามป โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,599,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง    
จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป โดยคํานวนตั้ง
จายไวจํานวน    
12 เดือน    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎใน   
แผนอัตรากําลังสามป  รายละเอียดดังนี้    
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     
(2) เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ
เสี่ยงภัยตอสุขภาพ    

งบดําเนินงาน รวม 2,612,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 377,990 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 223,990 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  จํานวน........103,990..........บาท คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2.คาป่วยการ อปพร. เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน…20,000.....บาท    
3.คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นเงินคาตอบแทน
แกขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
เป็นเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน…100,000...บาท    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน   
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
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คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิก   
ได ตามระเบียบฯ   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และ   
ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   

ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาประกันภัยรถยนต คาจางปรับ
ปรุงโดเมน website คาใชจายในการดําเนินคดี คาใชจายในการ
รังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน คารับวารสาร คาจางบุคคล
ภายนอกจัดทําวารสารเทศบาล หรือประชาสัมพันธเผยแพร
กิจกรรมของเทศบาล เชน โฆษณา ทางหนังสือพิมพ วิทยุ ทาง
อินเตอรเน็ต จัดทําแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ โปสเตอร แผนซี
ดี ฯลฯ   
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลื้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในการประชุมราชการคาใช
จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาพานพุมดอกไม พานประดับพุม
ดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลาสําหรับวางอนุเสาวรีย หรือ
ใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ   
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6.โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความ
สมานฉันท และเพิ่มประสิทธิภาพ อบต.

จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความสมานฉันท และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อบต. เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คาของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาจางเหมายาน
พาหนะ คาเชาที่พัก คาเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม   
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 148
 ลําดับที่ 1   

7.โครงการตําบลบานแคเมืองนาอยู จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตําบลบานแคเมือง
นาอยู เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น   
ในโครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 149
 ลําดับที่ 3   
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8.โครงการเรียนรูตามแนวทางพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเรียนรูตามแนวทาง
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาของสมนาคุณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557   
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา 147
 ลําดับที่ 3   

คาใชจายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด และการเลือกตั้งอื่น ๆ อีกทั้ง
ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธการรณรงค หรือการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ตามความเหมาะสม    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ดินสอ กาว แฟ้ม แบบพิมพ และอื่นๆ ที่เขา
รายจายประเภทนี้   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด ถวย ชาม ชอน สอม แกวน้ําจานรอง และอื่นๆ ที่เขาราย
จายประเภทนี้   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด ถวย ชาม ชอน สอม แกวน้ําจานรอง และอื่นๆ ที่เขาราย
จายประเภทนี้   

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม ปูน
ซีเมนต และอื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก    
ยางใน หัวเทียน และอื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ ที่เขาราย
จายประเภทนี้   

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย วัสดุสิ้น
เปลือง เชน แอลกอฮอลลางมือ เคมีภัณฑ น้ํายาตาง ๆ ถุงมือ ยา
และเวชภัณฑ อื่น ๆ ที่เขารายจายประเภทนี้   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกลอง เครื่อง
กรอเทป ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน และอื่น ๆ ที่เขาราย
จายประเภทนี้   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับ ผงหมึก เมาส แป้นพิมพ หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ เครื่องกระจายสัญญาณ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เขารายจายประเภทนี้  
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คากระแสไฟฟ้าที่ใชในองคการบริหารสวนตําบล
บานแค   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทใชในอาคารหรือเคลื่อนที่   

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต  คาใชจายเกี่ยว
ของกับการใชบริการ คาเชาวงจรสื่อสารขอมูล และระบบสื่อสาร
อื่น ๆ ฯลฯ   

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเชาพื้นที่เว๊ปไซตและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
 

วันที่พิมพ : 6/9/2565  16:06:04 หนา : 14/70

73



งบลงทุน รวม 356,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 356,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,700 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2564 ดัง
นี้                  1) มีหูลิ้นชัก   
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)   

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพาเวอร
มิกเซอร POWER MIXER โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้    
เครื่องผสมไฟฟ้าสเตอริโอ 2 x 350 วัตตขนาดกะทัดรัด
พิเศษ (โหมดบริดจ 800 วัตต) การออกแบบ ULN เสียงรบกวนตํา
พิเศษ, headroom สูงและเสียงที่โปรงใสเป็นพิเศษ สวน
มิกเซอร 14 แชนแนลมีชองโมโน 6 ชองและสเตอริโอ 4
 ชอง โปรเซสเซอร FX สเตอริโอ 24 บิตเกรดสตูดิโอพรอมพรีเซ็ต
ที่ยอดเยี่ยม 100 คารวมถึงเสียงกอง, คอ
รัส, Flanger, delay, pitch shifter และเอฟเฟกตที่หลากหลาย 
9 พรีแอมป์ไมค IMP คุณภาพสูง 48 โวลต แบบสลับไดสํา
หรับ ไมโครโฟน EQ 3 แบนดที่มีประสิทธิภาพและมีดนตรี
มาก Pad แบบสลับไดและไฟ LED กราฟิก EQ แบบดูอัล 9
 แบนดชวยใหแกไขความถี่ของจอภาพและเอาตพุตหลักไดอยาง
แมนยํา โหมดการทํางานของแอมพลิฟายเออรสเตอริโอที่เลือก
ได (L/R หลัก) หรือดับเบิลโมโนเอาตพุต Preamp สเตอริโอ
อเนกประสงคและอินพุต Power amp สเตอริโอเพื่อเพิ่มความยึด
หยุน    
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณตามราคาในทองถิ่น    
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ตูลําโพง ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูลําโพงขนาด 15 นิ้ว จํานวน 1 คู พรอม
ขาตั้ง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ขนาดดอกเสียงต่ํา 1 ดอก 15
 นิ้ว IMPEDANCE (ความตานทาน) 8 โอหม INPUTS (ขา
เขา) Speakon/1ชอง ตอบสนองความถี่ 40 Hz - 18 Khz กําลัง
ขับ 1500 วัตต  เสียบขาตั้งได ลักษณะแอมป์ Single-amp ชนิด
ลําโพง 2 way ขนาดดอกเสียงแหลม 1 นิ้ว ขนาด
ลําโพง 460x460x740 มม. จํานวน 1 คู   
 -เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณตามราคาในทองถิ่น   

ลําโพงติดผนัง จํานวน 4,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลําโพงติดผนังแบบ 2 ทาง ขนาด 6.5
 นิ้ว 800 วัตต 8 โอหม โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ตูลําโพงแบบติด
ผนัง แบบ 2 ทาง ลําโพงซับวูฟเฟอรเสนผาศูนยกลาง 6.5 นิ้ว ทวิ
สเตอรเสนผาศูนยกลาง ขนาด 1 นิ้ว (Dome) แมเหล็ก
ขนาด 10 Oz อิมพีแดนว 8 OHMS กําลังขับ 800 วัตต ความถี่
ตอบสนอง 35 Hz - 20000 Hz ความไวตอบสนอง 94 dB/W/M 
ขนาด 225x210x360 มม. จํานวน 1 คู   
 -เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณตามราคาในทองถิ่น   
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)  จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท สําหรับงานการเจาหนาที่   
 -โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้   
 -เป็นอุปกรณความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน   
 -เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงงานผูผลิต   
 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi   
 -มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)   
 -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)   
 -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได   
 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi   
 -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)   
 -สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา   
 -สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา   
 -สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง   
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
 -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน   
 -สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom   
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 315,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ    

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอผักไห

จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
ผักไห ประจําปงบประมาณ 2566 โดยอุดหนุนใหเทศบาลเมืองผัก
ไห อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560   
 -เป็นไปตามหนังสืออําเภอผักไห ที่ อย 0023.16/ว2042 ลงวัน
ที่ 12  กรกฎาคม 2565   
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 149
 ลําดับที่ 4    

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ ที่ดินหรือสิ่งกอสราง

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับ
ปรุง ครุภัณฑ ที่ดินหรือสิ่งกอสราง     
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,727,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,125,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,125,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,135,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล     
 -  นักบริหารงานคลัง (อํานวยการทองถิ่น/ตน)      
 -  นักวิชาการคลัง  ( วิชาการ/ปฏิบัติการ)     
 -  เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)     
 -  เจาพนักงานพัสดุ  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)     
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  (กอง
คลัง)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานสวน
ตําบล     
 -  เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)     
 -  เจาพนักงานพัสดุ  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)     
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานคลัง  (ผอ.กอง
คลัง)     
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)     

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 230,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางลูกจางประจําองคการบริหารสวนตําบล     

  -  คนงานทั่วไป     
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  (กอง
คลัง)     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 617,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ     
  -  ผช.นักวิชาการคลัง     
  -  ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี     
  -  ผช.เจาพนักงานพัสดุ     
  -  ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได     
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  (กอง
คลัง)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ      
  -  ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี     
  -  ผช.เจาพนักงานพัสดุ     
  -  ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได     
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  (กอง
คลัง)     
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งบดําเนินงาน รวม 572,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)    จํานวน   50,000 บาท   เพื่อ
จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล ขา
ราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจาง   และอื่น ๆ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทาง
การเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
     4) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  (กอง
คลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และอื่น ๆ ที่
ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุด
ราชการ  ตามหนังสือสั่งการ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว
 1562  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะได
รับ ตามหนังสือสั่งการ  
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548   และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และอื่น ๆ 
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541   
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3)  พ.ศ. 2549  
     3) เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
     4) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    1.  คารับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทาง
วิชาการ และอื่น ๆ
    2.  คาเย็บปกหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบัญญัติ คาถาย
เอกสารและอื่น ๆ 
     3. คาเชาทรัพยสิน  คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกัน  คาใช
จายในการดําเนินคดี และอื่น ๆ 
     4. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  และอื่น ๆ
     5. คาธรรมเนียมการใชเช็ค  และอื่น ๆ
     6. คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยาง
หนึ่งอยางใด)  และอื่น ๆ      
     7. คาจางเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติขององคการบริหารสวนตําบลบานแค และอื่น ๆ  
     8.  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพร )  และอื่น ๆ
             1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการของ อปท.
            2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
            3) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
            4) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
          ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  80,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   สําหรับ
เป็น  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน  และ
คาใชจายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางและอื่น ๆ  
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติม
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  จํานวน   30,000  บาท เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่อง
ปริ้นเตอร และอื่น ๆ 
     1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มากที่ มท.0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
     2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง   อาทิ
เชน กระดาษ   แฟ้ม   ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ ซอง ตรา
ยาง  ธงชาติ   ลวดเย็บกระดาษ   กาว   สมุด  และอื่น ๆ วัสดุคง
ทน   อาทิเชน  เครื่องคิดเลข   ที่เจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  นาฬิกาตั้งหรือแขวน กรรไกร และอื่น ๆ 
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     3) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
     4) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ฟิวส  เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็ดขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และ
อื่น ๆ วัสดุคงทน อาทิเชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า และอื่น ๆ 
     1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
     2)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน พูกัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร  และอื่น ๆ  วัสดุคงทน   อาทิเชน  ขาตั้ง
กลอง  ขาตั้งเขียนภาพ  เครื่องกรอเทป  และอื่น ๆ    
     1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
     2)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน เทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง และอื่น ๆ วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล อาทิเชน  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดีรอม ไดรฟ
 แผนกรองแสง และอื่น ๆ แผนดิสก  โปรแกรม  หมึก  และ
อื่นๆ    
     1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียยากร  คาเชาตูไปรษณีย  และอื่น ๆ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2562
     2) เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัด
จาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  (กวจ)  0405.2/ว119  ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 29,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
     1) เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ  7,500 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
     1) เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงาน
คลัง)  (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 442,740 บาท
งบบุคลากร รวม 412,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 412,740 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 412,740 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวนอัตราตามปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งไว
จํานวน 12 เดือน   

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป  จํานวน......30,000.......บาท   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมและทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ตําบลบานแค

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม และ
ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบล
บานแค โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คา
เครื่องแบบ เครื่องหมาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เอกสารในการฝกอบรม คาวุฒิบัตร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ    
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา131
 ลําดับที่ 1    

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจรวมบริการประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน (เทศกาลปใหม)

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุด
ตรวจรวมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน (เทศกาลปใหม) โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาเบี้ยเลี้ยง
เจาหนาที่ประจําดานชุมชนรวมบริการประชาชน ป้ายประชา
สัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ในโครงการ    
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557     
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 132
 ลําดับที่ 3    
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โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจรวมบริการประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน (เทศกาลสงกรานต)

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหสึ่งตําบลหนึ่งจุด
ตรวจรวมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน (เทศกาลสงกรานต) โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาเบี้ย
เลี้ยงเจาหนาที่ประจําดานชุมชนรวมบริการประชาชน ป้ายประชา
สัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ในโครงการ    
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557     
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 131
 ลําดับที่ 2    

งานจราจร รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระจกโคงมน แผนป้าย
จราจร กระบองไฟ     
ยางชะลอความเร็ว สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ    

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 952,200 บาท

งบบุคลากร รวม 752,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 752,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 356,200 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 372,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแล
เด็ก(ทักษะ)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง    

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาประกันภัยรถยนต คา
จางปรับปรุงโดเมน website คาใชจายในการดําเนินคดี คาใช
จายในการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน คารับวารสาร คา
จางบุคคลภายนอกจัดทําวารสารเทศบาล หรือประชาสัมพันธเผย
แพรกิจกรรมของเทศบาล เชน โฆษณา ทางหนังสือ
พิมพ วิทยุ ทางอินเตอรเน็ต จัดทําแผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ โปสเตอร แผนซีดี ฯลฯ     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,242,325 บาท
งบดําเนินงาน รวม 566,125 บาท

ค่าใช้สอย รวม 213,425 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 118,335 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานแค  จํานวน...23.... คน คนละ  21
 บาท    
จํานวน 245 วัน    
1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว5061  
  

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 39,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนราย
หัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
แค (สําหรับ   
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ป) จํานวน...23.....คน คนละ 1,700 บาท   
1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว5061  
 

3. โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการวันเด็กแหงชาติ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาของรางวัการแขงขัน คาป้าย    
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม คาเชาเวที คาจางเหมาเครื่องเสียง 
คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ในโครงการ    
1) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 116
 ลําดับที่ 1    
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4.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 25,990 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลบานแค (สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-
5 ป)   
จํานวน....23... คน ประกอบดวยคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และอื่น ๆ   
 
1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว5061  
 

ค่าวัสดุ รวม 352,700 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 352,700 บาท

1.คาอาหารเสริม(นม) ตั้งไว ......44,100......บาท     
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ใหกับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานแค จํานวน....23....คน คนละ 7.37
 บาท   
จํานวน  260  วัน   
1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว5061  
 
2.คาอาหารเสริม(นม) ตั้งไว ....308,600..............บาท     
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ใหกับนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัดบาน
แค จํานวน 161 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน   
1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว5061  
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งบเงินอุดหนุน รวม 676,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 676,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 676,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัดบาน
แค จํานวน   
161 คน คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน   
1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว5061  
 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาประกันภัยรถยนต คา
จางปรับปรุงโดเมน website คาใชจายในการดําเนินคดี คาใช
จายในการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน คารับวารสาร คา
จางบุคคลภายนอกจัดทําวารสารเทศบาล หรือประชาสัมพันธ เผย
แพรกิจกรรมของเทศบาล เชน โฆษณา ทางหนังสือ
พิมพ วิทยุ  ทางอินเตอรเน็ต จัดทําแผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ โปสเตอร แผนซีดี ฯลฯ    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคไขเลือดออก เชน คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย    
และคาใชจายอื่น ๆ ในโครงการ    
1) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 121
 ลําดับที่ 12    

2.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาน เชน คายาและเวชภัณฑ คา
กระบอก    
ฉีดยา เข็มฉีดยา และคาใชจายอื่น ๆ ในโครงการ    
1) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 120
 ลําดับที่ 9    

3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
(ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม (ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม คา
วัสดุและคาใชจายอื่น ๆ ในโครงการ   
1) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น หนา 120 ลําดับที่ 10   
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4.โครงการสงเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยาม    
บรมราชกุมารี (ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข) เชน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ
อื่น ๆ     
1) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 122
 ลําดับที่ 13    

5.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี (ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี (ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข) เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น    
1) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 123
 ลําดับที่ 14    

6.โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการวันผูสูงอายุแหง
ชาติ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คา
สมนาคุณ    
วิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเป็น    
1) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 123
 ลําดับที่ 15    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขององคการบริหารสวนตําบลบานแค

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการ
บริหารสวนตําบลบานแค และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (10)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 129
 ลําดับที่ 25   
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณศาลากลางหมู
บาน หมูที่ 7 -บานนางสมพงษ  พวงแกว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณศาลากลางหมู
บาน หมูที่ 7
 - บานนางสมพงษ  พวงแกว (ระยะทางตลอดแนว)
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุนระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2563  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันแลัะแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการป้องกันแกไขปัญหายาเสพ
ติด  เชน กิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูเสพ / ผูติดยาเสพ
ติด สงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแกผูไดรับการบําบัด และคาใช
จายอื่น ๆ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (10)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 119
 ลําดับที่ 7   
   

โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนภายในตําบลบานแค จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชนภายในตําบลบานแค เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 119
 ลําดับที่ 8   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการวันแมแหง
ชาติ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถาน
ที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (10)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 141
 ลําดับที่ 5   
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.ตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการแขงขันกีฬา อบ
ต.ตานยาเสพติด เชน คาตอบแทนกรรมการ คาจางจัดเตรียม
สนามแขงขัน   
คาจางเหมาเครื่องเสียง คาชุดกีฬา เงินรางวัลที่มอบใหผูชนะการ
แขงขัน คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬาสําหรับใชในการแขง
ขัน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 139
 ลําดับที่ 2   

โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดซื้ออุปกรณ
กีฬา เชน คาอุปกรณกีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 140
 ลําดับที่ 3   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมใน
โอกาสวันสําคัญของชาติไทย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ     
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)      
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 143
 ลําดับที่ 10     

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน สรางภูมิคุมกันยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน สรางภูมิคุมกันยาเสพติด เชน คาสมมนาคุณ
วิทยากร คาใชจาย   
อื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 144
 ลําดับที่ 12   
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โครงการสงเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมงาน
ประเพณีวันลอยกระทง เชน คาตกแตงสถานที่ คาใชจายในการ
ประกวดหรือ   
แขงขัน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 141
 ลําดับที่ 6   

โครงการสงเสริมงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 90,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการประเพณีแห
เทียนพรรษา เชน คาตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา คาจางเหมาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 139
 ลําดับที่ 1   
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตบานแค จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตบานแค เชน คาตกแตงสถานที่ คาจางเหมา เครื่อง
เสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (10)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 142
 ลําดับที่ 7   

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลก    
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (10)    
 -เป็นไปตามหนังสืออําเภอผักไห ที่ อย 0818/ว2035  ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2565   
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 143
 ลําดับที่ 9   
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เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิมิ่งมงคลอําเภอผักไห จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดงานของดีผักไห   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (10)    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 144
 ลําดับที่ 11   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,291,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,452,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,452,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 713,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
  -  ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง)  
  -  นายชางโยธา (ทั่วไป/ชํานาญงาน)
       ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง)
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 613,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่ว
ไป
   - ผูชวยนายชางโยธา
   - คนงานทั่วไป
   - ผูชวยนายชางไฟฟ้า
   - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเชา)
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 78,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป
   - ผูชวยนายชางโยธา
   - คนงานทั่วไป
   - ผูชวยนายชางไฟฟ้า
   - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเชา)
  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งบดําเนินงาน รวม 1,539,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 95,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจาง   และอื่น ๆ
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
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เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิก
จายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
    4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
2. คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  25,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
     4) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่  มท 0803.3/ว1953 ลงวันที่  25  กันยายน 2560
3.คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ผูควบคุมงานกอ
สราง  จํานวน  20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูควบคุม
งานกอสรางและอื่นๆ  
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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     3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
     4) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่  มท 0803.3/ว1953 ลงวันที่  25  กันยายน 2560
    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และอื่น ๆ ที่
ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุด
ราชการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลง
วันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะได
รับ ตามหนังสื่อสั่งการ  
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3
 พ.ศ. 2559
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  และอื่น ๆ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ค่าใช้สอย รวม 836,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็น
        1.  คารับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทาง
วิชาการ  และอื่น ๆ 
        2.  คาเย็บปกหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบัญญัติ  คา
ถายเอกสาร และอื่น ๆ
        3.  คาเชาทรัพยสิน  คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกัน  คาใช
จายในการดําเนินคดี และอื่น ๆ   
        4.  คาภาษี  คาธรรมเนียม  รังวัดที่ดิน  คาลงทะเบียน
ตาง ๆ  และอื่น ๆ 
        5.  คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ และอื่น ๆ  
        6.  คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา
อยางหนึ่งอยางใด)  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา, คากําจัดผักตบชวา
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และวัชพืช, คาขุดลอกคลองตื้นเขิน, คาจางเหมาแบกหาม
สัมภาระ  และอื่นๆ    
        7.   คาจางเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติ
งานตามหนาที่ปกติขององคการบริหารสวนตําบลบานแค และ
อื่น ๆ 
            1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.
            2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
            3) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
            4) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
           ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
       8.  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก อาทิเชน คาจางออก
แบบ คารับรองแบบ และอื่น ๆ  
            1) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
            2) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
            3) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ ว 259 ลงวันที่  4 มิถุนายน 2561
            4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
           ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น  คา
เบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน  และคาใชจาย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง และอื่น ๆ  
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 186,000 บาท

1.คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  จํานวน   50,000  บาท เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องตัด
หญา   เครื่องสูบน้ํา  และอื่น ๆ 
  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

2. คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน   86,000
  บาท   เพื่อจายเป็น
           2.1  การซอมบํารุงปกติ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกติระหวาง 4-6 ป หรือระยะทางใชงาน
ระหวาง 60,000-120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึง
กอน   เชน รถยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต  รถบรรทุกเอนก
ประสงคพรอมติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเชาไฟฟ้า และอื่นๆ  
     - ยานพาหนะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้อหามาใหม
และอายุการใชงานระหวาง 4-6 ป หรือระยะทางใชงาน
ระหวาง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร และแตระยะใดถึงกอน
     - ยานพาหนะเดิมที่มีการซอมกลางเรียบรอยแลว และยาน
พาหนะดังกลาวมีอายุการใชงานหลังการซอมดังกลาวแลว  ไม
เกิน 6 ป หรือระยะทางใชงานไมเกิน 120,000 กิโลเมตร แลวแต
ระยะใดถึงกอน
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         2.2  การซอมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใชงานครบ 6
 ป หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใด
ถึงกอน  ยานพาหนะที่เขาขายซอมบํารุง เชน รถยนตสวน
กลาง  รถจักรยานยนต และอื่นๆ  
              - ยานพาหนะใหมที่มีอายุการใชงานครบ 6 ป  หรือ
ระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน 
              - ยานพาหนะเดิมที่หลังจากทําการซอมกลางแลว มี
อายุการใชงานหลังจากการซอมดังกลาวครบ 6 ป หรือ ระยะทาง
ใชงานครบ   120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน
           1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
          ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

       2.3 คาบํารุงรักษา/ ซอมแซมสิ่งกอสราง  จํานวน 50,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมสิ่งกอสราง และ
อื่น ๆ 
           1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
          2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
            ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง   อาทิ
เชน กระดาษ   แฟ้ม   ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ ซอง ตรา
ยาง  ธงชาติ   ลวดเย็บกระดาษ   กาว   สมุด  และอื่น ๆ วัสดุคง
ทน   อาทิเชน  เครื่องคิดเลข   ที่เจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  นาฬิกาตั้งหรือแขวน กรรไกร และอื่น ๆ 
      1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     3) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
     4) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ฟิวส  เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็ดขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และ
อื่น ๆ วัสดุคงทน อาทิเชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า และอื่น ๆ 
  1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  2)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน สี ทราย ปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี และอื่น ๆ  วัสดุคงทน อาทิเชน ไม
ตาง ๆ คอน ครีม จอบ สิ่ว เลื่อย ขวาน และอื่น ๆ 
    1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
       ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก สายไมลรถ  เพลา และอื่น ๆ วัสดุคงทน อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  กระจก
โคงมน และอื่น ๆ
   1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
      ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแกรถยนตสวนกลาง  รถ
จักรยานยนต  และอื่นๆ   ของ อบต.บานแค องคกร หรือหนวย
งานอื่นที่ทําประโยชนในพื้นที่ของ อบต. อาทิเชน   แก๊สหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามัน
เบนซิน ก๊าสและอื่น ๆ  
  1)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  2)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  3)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช และอื่น ๆ    วัสดุคงทน  อาทิ
เชน  เคียว  จอบหมุน  จานพรวน และอื่น ๆ 
  1)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  2)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน เทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง และอื่น ๆ วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล อาทิเชน  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดีรอม ไดรฟ
 แผนกรองแสง และอื่น ๆ แผนดิสก  โปรแกรม  หมึก  และ
อื่นๆ    
    1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน อาทิเชน มิเตอรน้ํา หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ที่ไมเขาลักษณะและประเภท และ
อื่น ๆ 
    1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    2)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และอื่น ๆ   ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  
  1)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2)  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
      ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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งานก่อสร้าง รวม 2,178,800 บาท
งบลงทุน รวม 2,178,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,178,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมวางทอ หมูที่ 1 บริเวณบาน
นางสมใจ ไทรทอง

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
พรอมวางทอ หมูที่ 1 บริเวณบานนางสมใจ ไทรทอง ปริมาณ
งาน รางระบายน้ํา ขนาด  0.30 เมตร  ยาว 26.00 เมตร และวาง
ทอระบายน้ํา  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 31
 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 4 บอ (รายละเอียดปรากฎตามแบบ
แปลนประมาณราคาของกองชางองคการบริหารสวนตําบลบาน
แค) 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
          ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอ
สราง)

วันที่พิมพ : 6/9/2565  16:06:04 หนา : 64/70

123



2. โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 บริเวณบานนางวิเชียร กลั่น
ความดี

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 บริเวณ
บานนางวิเชียร กลั่นความดี ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร พรอมบอพักจํานวน 2 บอ (ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบแปลนประมาณราคาของกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลบานแค)
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

3.โครงการกอสรางลานอเนกประสงค บริเวณสนามกีฬาตานยาเสพ
ติด หมูที่ 2

จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางลานอเนกประสงค บริเวณ
สนามกีฬาตานยาเสพติด หมูที่ 2  ปริมาณงาน จุดที่ 1 หนา 0.10
 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. รวม 117.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 หนา 0.10
 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล.รวมไมนอยกวา 111.60 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบแปลนประมาณราคาของกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลบานแค)
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134   ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558         
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)
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4.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมูที่ 2 บริเวณบานนางอัชฌา พวงทอง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยปูแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 บริเวณบานนางอัชฌา พวง
ทอง ปริมาณงาน ชวงที่ 1 กวาง 3.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 18.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 294.00
 ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนประมาณราคา
ของกองชางองคการบริหารสวนตําบลบานแค)
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134   ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558         
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

5. โครงการติดตั้งไฟแสงสวางบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดบานแค 
หมูที่ 6

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการติดตั้งไฟแสงสวางบริเวณสนาม
กีฬาโรงเรียนวัดบานแค หมูที่ 6 ปริมาณงาน (ตามแบบรูปรายการ
ที่กําหนด)
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134   ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558         
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)
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6. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานอเนกประสงค หมูที่ 7 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลาน
อเนกประสงค หมูที่ 7 ปริมาณงาน  จุดที่ 1 หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 38.50 ตารางเมตร จุดที่ 2 หนา 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 128.25 ตารางเมตร  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนประมาณราคาของกองชางองคการบริหาร
สวนตําบลบานแค)
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134   ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558         
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

7. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (หลังเกา) หมูที่ 8 จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (หลัง
เกา) หมูที่ 8 ปริมาณงาน (ตามแบบรูปรายการที่กําหนด)
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134   ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558         
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)
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8. โครงการปรับปรุงถนนทางเขาองคการบริหารสวนตําบลบานแค จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนิน โครงการปรับปรุงถนนทางเขาองคการ
บริหารสวนตําบลบานแค   ปริมาณงาน กวาง 5.00
 เมตร ยาว 176.00 เมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน
ประมาณราคาของกองชางองคการบริหารสวนตําบลบานแค)
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134   ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558         
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง 
ซึ่งทําใหที่ดิน สิ่งกอสรางมีมูลคาเพิ่มขึ้น

จํานวน 253,800 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดิน และสิ่งกอสราง ซึ่งทําใหที่ดินสิ่ง
กอสรางมีมูลคาเพิ่มขึ้น อาทิ เชน อาคารอเนกประสงค  โรงจอด
รถ และอื่นๆ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติม
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(งานกอสราง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ

จํานวน 80,000 บาท
วันที่พิมพ : 6/9/2565  16:06:04 หนา : 69/70
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)   ไดแก
- โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 
- โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 บริเวณบานนางวิเชียร กลั่น
ความดี 
- โครงการกอสรางลานอเนกประสงค บริเวณสนามกีฬาตานยา
เสพติด หมู
ที่ 2
                                                                              
                      
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยปูยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมู
ที่ 2
                                                                              
         
- โครงการติดตั้งไฟแสงสวางบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดบาน
แค หมู
ที่ 6
                                                                              
     
- โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลากลาง
อเนกประสงค หมู
ที่ 7                                                                      
- โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (หลังเกา) หมูที่ 8
-โครงการปรับปรุงถนนทางเขาองคการบริหารสวนตําบลบาน
แค       
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2549
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว110  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
       ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

วันที่พิมพ : 6/9/2565  16:06:04 หนา : 70/70
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,348,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

330,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้รับบํานาญ

8,000

เงินสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

64,065

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:14:20 หน้า : 1/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,348,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

330,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้รับบํานาญ

8,000

เงินสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

64,065

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:14:20 หน้า : 2/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,768,540 356,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

126,600

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 490,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,216,960 372,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

207,720 24,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

303,990

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2565  18:14:20 หน้า : 3/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

713,280 4,838,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

5,000 131,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 490,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 613,800 3,202,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

78,840 310,560

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

95,000 398,990

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 45,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 246,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,000 200,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000

3. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000

6.โครงการเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อบต.

200,000

7.โครงการตําบลบ้าน
แคเมืองนาอยู

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 108,000 354,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,000 1,500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000

3. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000

6.โครงการเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อบต.

200,000

7.โครงการตําบลบ้าน
แคเมืองนาอยู

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

8.โครงการเรียนรู้ตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

70,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
หรือเลือกตั้งซอม

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 280,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ตําบล
บ้านแค

10,000

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
จุดตรวจรวมบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน (เทศกาลปี
ใหม)

10,000

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
จุดตรวจรวมบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน (เทศกาล
สงกรานต์)

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

8.โครงการเรียนรู้ตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

70,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
หรือเลือกตั้งซอม

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 186,000 466,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ตําบล
บ้านแค

10,000

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
จุดตรวจรวมบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน (เทศกาลปี
ใหม)

10,000

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
จุดตรวจรวมบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน (เทศกาล
สงกรานต์)

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

118,335

2. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

39,100

3. โครงการวันเด็กแหง
ชาติ

30,000

4.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

25,990

1.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

2.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

3.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข)

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

118,335

2. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

39,100

3. โครงการวันเด็กแหง
ชาติ

30,000

4.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

25,990

1.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

2.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

3.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข)

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการสงเสริม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

20,000

5.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี (ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

10,000

6.โครงการวันผู้สูงอายุ
แหงชาติ

50,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขององค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านแค

30,000

โครงการป้องกันแลัะ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการสงเสริม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

20,000

5.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี (ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

10,000

6.โครงการวันผู้สูงอายุ
แหงชาติ

50,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขององค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านแค

30,000

โครงการป้องกันแลัะ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกประชาชนภายใน
ตําบลบ้านแค

50,000

โครงการแขงขันกีฬา 
อบต.ต้านยาเสพติด

โครงการจัดกิจกรรมใน
โอกาสวันสําคัญของชาติ
ไทย

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

โครงการวันแมแหงชาติ

โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์บ้าน
แค

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกประชาชนภายใน
ตําบลบ้านแค

50,000

โครงการแขงขันกีฬา 
อบต.ต้านยาเสพติด

80,000 80,000

โครงการจัดกิจกรรมใน
โอกาสวันสําคัญของชาติ
ไทย

30,000 30,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา

50,000 50,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

40,000 40,000

โครงการวันแมแหงชาติ 50,000 50,000

โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

50,000 50,000

โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

90,000 90,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์บ้าน
แค

20,000 20,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 352,700

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000

วัสดุจราจร 15,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 6,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 125,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 432,700

วัสดุกอสร้าง 100,000 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 180,000

วัสดุจราจร 15,000

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุอื่น 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 6,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 13,000

ตู้ลําโพง ขนาด 15 นิ้ว 10,000

ลําโพงติดผนัง 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 
Multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

315,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 13,000

ตู้ลําโพง ขนาด 15 นิ้ว 10,000

ลําโพงติดผนัง 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 
Multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

350,000 665,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมวางทอ 
หมูที่ 1 บริเวณบ้านนาง
สมใจ ไทรทอง

2. โครงการวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 2 
บริเวณบ้านนางวิเชียร 
กลั่นความดี

3.โครงการกอสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ
สนามกีฬาต้านยาเสพ
ติด หมูที่ 2

4.โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 2 บริเวณบ้านนาง
อัชฌา พวงทอง

5. โครงการติดตั้งไฟ
แสงสวางบริเวณสนาม
กีฬาโรงเรียนวัดบ้านแค 
หมูที่ 6

6. โครงการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณลาน
อเนกประสงค์ หมูที่ 7
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมวางทอ 
หมูที่ 1 บริเวณบ้านนาง
สมใจ ไทรทอง

100,000 100,000

2. โครงการวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 2 
บริเวณบ้านนางวิเชียร 
กลั่นความดี

22,000 22,000

3.โครงการกอสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ
สนามกีฬาต้านยาเสพ
ติด หมูที่ 2

120,000 120,000

4.โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 2 บริเวณบ้านนาง
อัชฌา พวงทอง

130,000 130,000

5. โครงการติดตั้งไฟ
แสงสวางบริเวณสนาม
กีฬาโรงเรียนวัดบ้านแค 
หมูที่ 6

220,000 220,000

6. โครงการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณลาน
อเนกประสงค์ หมูที่ 7

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

7. โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม (หลัง
เกา) หมูที่ 8

8. โครงการปรับปรุง
ถนนทางเข้าองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
แค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

รายจายเพื่อปรับปรุง
ที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง 
ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งกอ
สร้างมีมูลคาเพิ่มขึ้น

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

7. โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม (หลัง
เกา) หมูที่ 8

450,000 450,000

8. โครงการปรับปรุง
ถนนทางเข้าองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
แค

500,000 500,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

รายจายเพื่อปรับปรุง
ที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง 
ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งกอ
สร้างมีมูลคาเพิ่มขึ้น

366,800 366,800

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอผักไห

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

676,200

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณศาลากลางหมู
บ้าน หมูที่ 7 -บ้านนาง
สมพงษ์  พวงแก้ว

100,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิมิ่งมงคล
อําเภอผักไห

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอผักไห

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

676,200

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณศาลากลางหมู
บ้าน หมูที่ 7 -บ้านนาง
สมพงษ์  พวงแก้ว

100,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

40,000 40,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิมิ่งมงคล
อําเภอผักไห

40,000 40,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ 
ที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง

10,000

รวม 7,643,865 12,205,890 45,000 2,194,525 260,000 30,000 100,000 60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ 
ที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง

10,000

รวม 490,000 5,470,720 28,500,000
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