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333  หมูที่ 4  ซอย-  ถนนสุรนารายณ  แขวง/ตําบล บานเพชร
  เขต/อําเภอ บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  36160

พื้นที่ 72.13 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,715 คน
ชาย 4,822 คน

หญิง 4,893 คน

ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 77,795,151.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 72,876,289.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,354,789.23 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 10,973.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 51,764,476.25 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 342,187.57 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 33,122.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 236,614.77 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 18,660.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,050.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,001,166.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,131,674.85 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,344,992.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 41,012,891.02 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 19,809,279.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,402,417.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,234,095.02 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,418,100.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,149,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 82,992.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,557,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 257,500.73 735,000.00 770,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

118,384.10 177,500.00 110,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 432,697.69 420,000.00 455,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 44,890.00 82,000.00 60,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 10,500.00 15,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 853,472.52 1,425,000.00 1,410,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,402,994.14 25,875,000.00 24,390,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,402,994.14 25,875,000.00 24,390,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,145,258.00 34,700,000.00 35,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,145,258.00 34,700,000.00 35,200,000.00

รวม 59,401,724.66 62,000,000.00 61,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 22,040,481.90 25,135,105.00 25,324,703.00

งบบุคลากร 15,376,774.00 18,846,780.00 18,309,480.00

งบดําเนินงาน 6,012,889.10 10,033,915.00 9,159,317.00

งบลงทุน 6,111,065.00 6,417,200.00 6,237,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,366,909.86 1,542,000.00 1,944,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 51,908,119.86 62,000,000.00 61,000,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,958,165

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 757,020

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,202,442

แผนงานสาธารณสุข 1,041,920

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,089,770

แผนงานเคหะและชุมชน 910,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 448,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,972,150

แผนงานการเกษตร 265,330

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,324,703

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 25,324,703 25,324,703
    งบกลาง 25,324,703 25,324,703

หนา : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,916,840 746,520 2,026,140 180,720 11,870,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,817,520 0 0 0 4,817,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,099,320 746,520 2,026,140 180,720 7,052,700

งบดําเนินงาน 3,113,800 134,210 457,925 29,610 3,735,545
    คาตอบแทน 830,600 134,210 207,925 29,610 1,202,345

    คาใชสอย 1,152,200 0 175,000 0 1,327,200

    คาวัสดุ 218,000 0 75,000 0 293,000

    คาสาธารณูปโภค 913,000 0 0 0 913,000

งบลงทุน 250,400 0 57,000 0 307,400
    คาครุภัณฑ 250,400 0 57,000 0 307,400

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 0 25,000

หนา : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 502,200 0 502,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 502,200 0 502,200

งบดําเนินงาน 61,820 186,000 247,820
    คาตอบแทน 41,820 70,000 111,820

    คาวัสดุ 20,000 26,000 46,000

    คาใชสอย 0 90,000 90,000

งบลงทุน 0 7,000 7,000
    คาครุภัณฑ 0 7,000 7,000

หนา : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,029,900 2,081,280 3,111,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,029,900 2,081,280 3,111,180

งบดําเนินงาน 2,365,822 188,940 2,554,762
    คาตอบแทน 96,540 188,940 285,480

    คาใชสอย 1,034,680 0 1,034,680

    คาวัสดุ 1,109,602 0 1,109,602

    คาสาธารณูปโภค 125,000 0 125,000

งบลงทุน 32,500 0 32,500
    คาครุภัณฑ 32,500 0 32,500

งบเงินอุดหนุน 1,504,000 0 1,504,000
    เงินอุดหนุน 1,504,000 0 1,504,000

หนา : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 280,080 0 280,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 280,080 0 280,080

งบดําเนินงาน 183,340 575,000 758,340
    คาตอบแทน 80,340 0 80,340

    คาวัสดุ 103,000 0 103,000

    คาใชสอย 0 575,000 575,000

งบลงทุน 0 3,500 3,500
    คาครุภัณฑ 0 3,500 3,500

หนา : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 648,420 0 648,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 648,420 0 648,420

งบดําเนินงาน 255,750 135,000 390,750
    คาตอบแทน 171,750 0 171,750

    คาใชสอย 46,000 135,000 181,000

    คาวัสดุ 38,000 0 38,000

งบลงทุน 50,600 0 50,600
    คาครุภัณฑ 50,600 0 50,600

หนา : 6/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 430,000 0 15,000 445,000
    คาใชสอย 170,000 0 15,000 185,000

    คาวัสดุ 260,000 0 0 260,000

งบลงทุน 45,500 0 0 45,500
    คาครุภัณฑ 45,500 0 0 45,500

งบเงินอุดหนุน 0 420,000 0 420,000
    เงินอุดหนุน 0 420,000 0 420,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

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

หนา : 7/9

15



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 385,000 63,000 448,000
    คาใชสอย 385,000 60,000 445,000

    คาวัสดุ 0 3,000 3,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,716,660 0 1,716,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,716,660 0 1,716,660

งบดําเนินงาน 464,490 0 464,490
    คาตอบแทน 424,490 0 424,490

    คาใชสอย 40,000 0 40,000

งบลงทุน 0 5,791,000 5,791,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 5,791,000 5,791,000

หนา : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 180,720 0 180,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,720 0 180,720

งบดําเนินงาน 49,610 35,000 84,610
    คาตอบแทน 29,610 0 29,610

    คาใชสอย 20,000 35,000 55,000

หนา : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,958,165

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 757,020

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,202,442

แผนงานสาธารณสุข 1,041,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,089,770

แผนงานเคหะและชุมชน 910,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 448,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,972,150

แผนงานการเกษตร 265,330

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,324,703

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ปรัปปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2522 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเพชร และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอบําเหน็จณรงค์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเพชรปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเพชรมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านเพชร

อนุมัติ

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

(นางสาวอ้อยใจ  คําบุญเรือง)

ตําแหนง นายอําเภอบําเหน็จณรงค์
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,261,343.63 2,137.00 22,000.00 -54.55 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 69,877.90 2,526.41 13,000.00 -23.08 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 51,759.12 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีป้าย 187,471.00 201,078.20 200,000.00 25.00 % 250,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,518,692.53 257,500.73 735,000.00 770,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,500.80 29.10 5,000.00 -20.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 40.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

500.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,478.87 3,098.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,020.00 780.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 7,450.00 4,160.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,800.00 1,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 73,890.00 38,587.00 80,000.00 -75.00 % 20,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 1,300.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:47:56 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

43,500.00 48,500.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,000.00 3,000.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 500.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,100.00 1,290.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 4,760.00 6,600.00 7,000.00 42.86 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 158,499.67 118,384.10 177,500.00 110,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 9,000.00 1,800.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 405,891.09 430,897.69 410,000.00 9.76 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 414,891.09 432,697.69 420,000.00 455,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 41,400.00 8,500.00 42,000.00 -52.38 % 20,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 35,230.00 36,390.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 76,630.00 44,890.00 82,000.00 60,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 10,300.00 0.00 10,500.00 42.86 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 10,300.00 0.00 10,500.00 15,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 403,608.09 405,483.61 404,000.00 3.96 % 420,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,526,917.87 9,779,999.42 10,700,000.00 -4.21 % 10,250,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,752,741.14 3,747,381.29 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 158,399.16 61,856.94 165,000.00 -54.55 % 75,000.00

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:47:56 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสรรพสามิต 8,492,798.70 7,393,378.36 8,629,000.00 -13.08 % 7,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 70,888.77 66,267.29 85,000.00 -17.65 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 74,823.10 65,661.23 90,500.00 -22.65 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,438,565.00 1,882,966.00 1,800,000.00 11.11 % 2,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,918,741.83 23,402,994.14 25,875,000.00 24,390,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 33,951,249.00 35,145,258.00 34,700,000.00 1.44 % 35,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,951,249.00 35,145,258.00 34,700,000.00 35,200,000.00
รวมทุกหมวด 61,049,004.12 59,401,724.66 62,000,000.00 61,000,000.00

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:47:56 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร

อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 770,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บภาษีได
นอยกวาปที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บภาษีได
นอยกวาปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บภาษีได
เทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บภาษีได
มากกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 110,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคา
ธรรมเนียมไดนอยกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคา
ธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคา
ธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:48:53 หนา : 1/5
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คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคา
ธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคา
ธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคา
ธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคา
ธรรมเนียมไดมากกวาปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาปรับ
ไดเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาปรับ
ไดนอยกวาปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาปรับ
ไดมากกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาใบ
อนุญาตไดนอยกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาใบ
อนุญาตไดนอยกวาปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:48:53 หนา : 2/5
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คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาใบ
อนุญาตไดนอยกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาใบ
อนุญาตไดนอยกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาใบ
อนุญาตไดมากกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 455,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาเชา
หรือบริการไดนอยกวาปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากมากกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาขาย
เอกสารการจัดซื้อจัดจางไดนอยกวาปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดเทา
กับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 15,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะขายทอด
ตลาดไดมากกวาปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,390,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 420,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาภาษี
ไดมากกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,250,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษี
จัดสรรนอยกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีได
เทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษี
จัดสรรนอยกวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษี
จัดสรรนอยกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษี
จัดสรรนอยกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษี
จัดสรรนอยกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษี
จัดสรรมากกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาภาษี
จัดสรรมากกวาปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,200,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับเงินอุด
หุนทั่วไปสูงกวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 221,522 202,007 253,458 -5.39 % 239,790

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 10,046 13,000 -26.15 % 9,600

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 100,000 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,393,500 15,793,000 17,936,400 0.7 % 18,062,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,400,800 5,348,000 5,954,400 0 % 5,954,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 83,500 120,000 0 % 120,000

เงินสํารองจาย 21,956 148,928.9 2,255,847 -95.15 % 109,513

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 516,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 3,000 0 % 3,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,371 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลบ้านเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านเพชร (สปสช.)

160,000 200,000 200,000 50 % 300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

241,000 255,000 546,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

รวมงบกลาง 21,531,149 22,040,481.9 27,387,105 25,324,703
รวมงบกลาง 21,531,149 22,040,481.9 27,387,105 25,324,703
รวมงบกลาง 21,531,149 22,040,481.9 27,387,105 25,324,703

รวมแผนงานงบกลาง 21,531,149 22,040,481.9 27,387,105 25,324,703
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 532,080 532,080 -3.38 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 -7.63 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 -7.63 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 90,720 90,720 -4.76 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

4,026,425 4,154,280 4,155,720 -0.55 % 4,132,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,711,145 4,868,280 4,869,720 4,817,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,370,420 2,541,652 2,424,000 -8.55 % 2,216,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 144,000 144,000 144,000 0 % 144,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,664,622 1,791,206 1,768,080 -13.94 % 1,521,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 148,221 143,915 147,720 -9.91 % 133,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,411,263 4,704,773 4,567,800 4,099,320
รวมงบบุคลากร 9,122,408 9,573,053 9,437,520 8,916,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

15,600 0 561,840 33.49 % 750,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,790 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 134,242 159,600 125,000 -52 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,600

รวมค่าตอบแทน 161,692 178,340 714,840 830,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 119,777 15,102 120,000 32.67 % 159,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 37,000 31,000 55,000 -9.09 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 62,297 29,902 60,000 -16.67 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
สวนตําบล

0 0 0 100 % 650,000

คาใช้จายในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี พิธี
ทางศาสนา

5,600 23,345 15,000 -46.67 % 8,000

คาใช้จายเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

7,000 8,000 10,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการ
ฝึกอบรม

74,100 41,200 100,000 -60 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการชวยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านเพชร

0 0 0 100 % 100,000

โครงการชวยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านเพชร

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง

19,550 9,175 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านเพชร

134,000 410,000 260,000 -88.46 % 30,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสูความ
เป็นเลิศ 

409,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 162,501.59 41,405.76 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,031,425.59 609,129.76 725,000 1,152,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,131 39,371 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 7,200 50,000 -90 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,148 38,580 40,000 -37.5 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 39,840 14,170 45,000 -11.11 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 117,850 94,490 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,699.1 15,916 25,000 -40 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 328,668.1 209,727 365,000 218,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 401,378.78 398,907.02 430,000 -2.33 % 420,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 36,405.38 35,452.32 55,000 9.09 % 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,476.3 1,494.83 5,000 -40 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 9,992 34,030.8 65,000 -38.46 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 81,106 97,584 100,000 280 % 380,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 531,358.46 567,468.97 655,000 913,000
รวมงบดําเนินงาน 2,053,144.15 1,564,665.73 2,459,840 3,113,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 26,000 0 0 % 0

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 2 ตัว 0 13,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 0 100 % 31,500

เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 9,800 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 0 0 84,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000  บีทียู  

17,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
24,000  บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

0 56,000 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต 27,600 0 0 100 % 14,000

ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตู้ 0 6,900 7,000 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนสูงแบบกระจก  จํานวน 1 ตู้ 0 10,200 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,400 0 0 100 % 11,800

โต๊ะทํางาน พร้อมถาดคีย์บอร์ด จํานวน 1 
ตัว

0 6,900 0 0 % 0

โต๊ะประชุม จํานวน 2 ตัว 0 28,000 0 0 % 0

โต๊ะวางโปรเจคเตอร์ 0 0 0 100 % 6,500

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียง 0 0 0 100 % 118,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป แบบ DSLR   จํานวน 1 กล้อง 0 35,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 7/59
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เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens  จํานวน  1 
เครื่อง

0 32,500 0 0 % 0

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง 0 3,000 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) 0 0 7,500 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) 0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 11,000 -100 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 1 ก๊อก 4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิด 0 0 62,900 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล 
แบบที่ 1*

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 8/59
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink tank printer)

0 0 8,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank printer)

21,500 0 0 100 % 4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Inkjet Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 15,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 1 
เครื่อง

0 2,500 0 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)   จํานวน 1 เครื่อง

700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องปมน้ําแบบจุม 0 0 0 100 % 4,200

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 0 0 7,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 173,800 246,300 269,500 250,400
รวมงบลงทุน 173,800 246,300 269,500 250,400

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 9/59
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งไมใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่ง
กอสร้าง

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,349,352.15 11,384,018.73 12,221,860 12,326,040

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 10/59
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 455,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 291,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 746,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 746,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 62,210

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 134,210
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 134,210

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 880,730
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,014,650 1,083,719 1,488,060 -5.14 % 1,411,560

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 11/59
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 476,880 476,990 536,760 5.03 % 563,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,160 17,323 17,520 -49.66 % 8,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,562,690 1,620,032 2,084,340 2,026,140
รวมงบบุคลากร 1,562,690 1,620,032 2,084,340 2,026,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 168,735 5.45 % 177,925

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 189,735 207,925
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 42,000 80,000 -37.5 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,927 23,924 35,000 -28.57 % 25,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการ
ฝึกอบรม

33,500 49,800 40,000 -37.5 % 25,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 12/59
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โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัด
เก็บภาษีประจําปี

1,250 4,756 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 60,040 0 0 % 0

โครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 70,000 -28.57 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,722.3 7,538.5 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 168,399.3 188,058.5 250,000 175,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,756 40,405.05 50,000 -30 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,490 40,538 45,000 -22.22 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 78,246 80,943.05 100,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 246,645.3 269,001.55 539,735 457,925

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 6,500 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เช็ค  จํานวน 1 เครื่อง 0 29,960 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ 0 21,600 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 13/59
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ตู้เหล็กแบบ 4  ลิ้นชัก 31,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,600 73,560 57,500 57,000
รวมงบลงทุน 31,600 73,560 57,500 57,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,840,935.3 1,962,593.55 2,681,575 2,541,065
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,720

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 14/59
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 29,610

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 29,610
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 29,610

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 210,330
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,190,287.45 13,346,612.28 14,903,435 15,958,165

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 302,280 7.3 % 324,360

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 169,440 4.96 % 177,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 2,940 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 474,660 502,200
รวมงบบุคลากร 0 0 474,660 502,200

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 15/59
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,000 4.55 % 41,820

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000 41,820
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 25,000 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 25,000 5,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 25,000 45,000 61,820

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 

0 0 6,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิด 0 0 19,900 -100 % 0

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1*

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 48,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 48,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 25,000 568,260 564,020

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 16/59
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

62,400 80,700 380,000 -81.58 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 62,400 80,700 380,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ
น้ําฝนประจําองค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

0 3,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัย 0 11,500 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

26,450 22,150 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

0 142,800 50,000 -40 % 30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารสวนตําบล
บ้านเพชร

91,700 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 17/59
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม

9,845 8,450 10,000 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์

8,450 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 18,650 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 136,445 206,550 120,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 3,194 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,500 4,627 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,800 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 8,000 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 37,494 4,627 45,000 26,000
รวมงบดําเนินงาน 236,339 291,877 545,000 186,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน  2  
เครื่อง

19,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 18/59
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รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จํานวน  1 
เครื่อง

12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ปมลม จํานวน  1 ถัง 0 34,500 0 0 % 0

เลื่อยยนต์ จํานวน  2  เครื่อง 0 23,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง 0 0 36,000 -100 % 0

ทอดูดน้ําตัวหนอนขนาด 4 นิ้ว 17,480 0 0 0 % 0

สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 เส้น 0 10,500 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น 25,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง (หัวพ๊อกซ์) จํานวน 1 
ด้าม

0 29,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)  จํานวน  1  เครื่อง

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,180 97,000 36,000 7,000
รวมงบลงทุน 74,180 97,000 36,000 7,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 310,519 388,877 581,000 193,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 310,519 413,877 1,149,260 757,020

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 19/59
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,045,079 1,105,920 1,402,240 -41.79 % 816,240

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,017,254 1,020,598 1,185,960 -86.32 % 162,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 139,968 133,730 148,500 -93.66 % 9,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,202,301 2,260,248 2,736,700 1,029,900
รวมงบบุคลากร 2,202,301 2,260,248 2,736,700 1,029,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 232,350 -64.91 % 81,540

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 25,500 25,000 257,350 96,540

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 20/59
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 49,250 19,500 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในเดินทางไปราชการ 6,079 4,218 25,000 -40 % 15,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการ
ฝึกอบรม

15,700 3,550 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อ
สารภาษาอังกฤษเด็กและเยาวชนตําบลบ้าน
เพชร

25,700 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร

3,275 3,325 10,000 -50 % 5,000

โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้านการ
ศึกษา

9,700 5,675 10,000 0 % 10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 22,400 22,500 0 100 % 10,000

โครงการวันแมแหงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเพชร

2,100 4,600 10,000 -50 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหรสถาน
ศึกษา

0 1,022,370 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 21/59
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โครงการสนับสนุนค้าใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

986,270 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

0 0 904,410 -0.85 % 896,680

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาแหลงเรียนรู้
ภายในอาคาร

0 0 70,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,132.6 24,391.3 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,133,606.6 1,110,129.3 1,174,410 1,034,680
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,830 18,049 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 47,879 51,390 40,000 2,341.51 % 976,602

คาอาหารเสริม (นม) 871,604.72 907,266.68 948,520 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 57,600 5,000 25,000 -20 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 92,800 53,700 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,496.5 9,957.8 12,000 -16.67 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 1,104,210.22 1,045,363.48 1,148,520 1,109,602
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 22/59
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 125,000
รวมงบดําเนินงาน 2,263,316.82 2,180,492.78 2,580,280 2,365,822

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 7,000 -100 % 0

ชั้นวางเก็บกระเป๋าและสัมภาระ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร

8,000 0 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต 0 0 24,000 -100 % 0

ตู้เก็บของ แบบ 2 บาน (มีที่แขวน) 4,000 0 0 0 % 0

ตู้ลิ้นชัก ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) 31,600 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 0 50,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง 0 9,500 0 0 % 0

ชั้นคว่ําจาน แบบ 4 ชั้น 0 0 11,500 -100 % 0

ถาดหลุมสแตนเลส 12,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 23/59
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รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 1 คัน 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 0 0 0 100 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,500 71,500 67,500 32,500
รวมงบลงทุน 62,500 71,500 67,500 32,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา

1,546,000 1,520,040 1,512,000 -0.53 % 1,504,000

รวมเงินอุดหนุน 1,546,000 1,520,040 1,512,000 1,504,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,546,000 1,520,040 1,512,000 1,504,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6,074,117.82 6,032,280.78 6,896,480 4,932,222

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 24/59
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 862,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,044,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,081,280
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,081,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 158,940

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 188,940
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 188,940

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 2,270,220
รวมแผนงานการศึกษา 6,074,117.82 6,032,280.78 6,896,480 7,202,442

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 25/59
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 262,560 6.67 % 280,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 262,560 280,080
รวมงบบุคลากร 0 0 262,560 280,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 21,880 6.67 % 23,340

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 80,880 80,340
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 93,940 73,000 370,000 -72.97 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 26/59
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วัสดุอื่น 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 93,940 73,000 375,000 103,000
รวมงบดําเนินงาน 93,940 73,000 455,880 183,340

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 
ตู้

0 6,900 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 5,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องชั่ง จํานวน 1 เครื่อง ขนาดน้ําหนักไม
น้อยกวา 60 กิโลกรัม

0 2,000 0 0 % 0

เครื่องชั่ง จํานวน 1 เครื่อง ขนาดไมน้อย
กวา 30  กิโลกรัม

0 1,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนสารเคมี (ชนิดละอองฝอย) แบบ
สะพายหลัง

0 189,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด  9 คิวบิคฟุต 13,990 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 27/59
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อถังขยะแยกประเภท 95,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,190 204,800 0 0
รวมงบลงทุน 109,190 204,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 203,130 277,800 718,440 463,420
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมวและบันทึก
ข้อมูลในระบบ

0 14,541 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ 19,833 15,747 20,000 0 % 20,000

โครงการคุมกําเนิดประชากรสุนัขและแมว
อยางถาวร

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

270,853 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตําบลบ้านเพชร

0 21,590 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงจุดทิ้งขยะในพื้นที่ป่าช้า
เกา หนองบัวชะโลง หมูที่  19

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 460,000 0 % 460,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ตําบลบ้านเพชร

0 29,800 0 0 % 0

โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจคัดแยกขยะ 19,208 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะ (คัดแยกขยะ)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการศูนย์พักคอย (Community 
Isolation : CI) องค์การบริหารสวนตําบล
บ้านเพชร

0 0 530,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 19,960 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปฏิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 74,196 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 329,854 155,874 1,075,000 575,000
รวมงบดําเนินงาน 329,854 155,874 1,075,000 575,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 0 100 % 3,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 3,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 329,854 155,874 1,075,000 578,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 532,984 433,674 1,793,440 1,041,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 346,020 366,060 409,320 6.45 % 435,720

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 126,360 114,902 142,320 4.89 % 149,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 20,966 24,000 -10.75 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 538,380 543,928 617,640 648,420
รวมงบบุคลากร 538,380 543,928 617,640 648,420
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 165,970 1.68 % 168,750

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 168,970 171,750
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,320 5,048 20,000 -50 % 10,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการ
ฝึกอบรม

4,200 3,900 25,000 -40 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,095.6 2,749.9 10,000 -20 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 19,615.6 11,697.9 75,000 46,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 17,538 14,968 15,000 -20 % 12,000

วัสดุกอสร้าง 16,785 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,950 13,892 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 47,273 28,860 55,000 38,000
รวมงบดําเนินงาน 66,888.6 40,557.9 298,970 255,750

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 6,500 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 3,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 50,600

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 5,400 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1*

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,700 27,400 10,000 50,600
รวมงบลงทุน 16,700 27,400 10,000 50,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 621,968.6 611,885.9 926,610 954,770
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการต้านภัยหนาว 0 0 0 100 % 10,000

โครงการนักเรียน/นักศึกษาทํางานใน
ระหวางปิดภาคเรียน

27,820 30,550 25,000 0 % 25,000

โครงการพัฒนาศักภาพผู้สูงอายุตําบลบ้าน
เพชร

112,728 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลบ้านเพชร

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลบ้าน
เพชร

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 19,950 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการฝึกอบรมอาชีพ 19,990 18,375 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 180,488 48,925 75,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 180,488 48,925 75,000 135,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 180,488 48,925 75,000 135,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 802,456.6 660,810.9 1,001,610 1,089,770

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 659,760 479,134 488,120 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 782,160 786,768 853,080 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 95,520 71,611 72,840 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,579,440 1,379,513 1,456,040 0
รวมงบบุคลากร 1,579,440 1,379,513 1,456,040 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

167,150 214,450 357,600 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,540 6,100 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 183,690 220,550 374,600 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 81,906 133,525.7 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 16,780 6,144 5,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการ
ฝึกอบรม

13,300 0 5,000 -100 % 0
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โครงการคลองสวย น้ําใส 0 20,000 10,000 50 % 15,000

โครงการฝายมีชีวิต 0 19,870 10,000 50 % 15,000

โครงการหน้าบ้านนามอง 7,550 0 0 0 % 0

โครงการหน้าบ้านนามอง (Big Cleaning 
Day)

0 10,010 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,150 75,150 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 133,686 264,699.7 170,000 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,721 17,405 20,000 -25 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 74,476 148,520 115,000 -39.13 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 98,328.86 87,058.44 180,000 -72.22 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,400 13,220 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,340 61,200 65,000 -7.69 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,600 56,636 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 248,865.86 384,039.44 435,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 566,241.86 869,289.14 979,600 430,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 6,500 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 10,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู

28,000 0 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 
ตู้

0 13,800 0 0 % 0

เวทีขนาดเล็ก 0 70,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 997,000 0 0 0 % 0

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 695,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง 0 35,000 0 0 % 0

เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง 0 39,500 0 0 % 0

นั่งร้านแบบเหล็ก 0 81,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

0 23,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 6,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน  1 
เครื่อง

0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิด 0 0 33,900 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล แบบที่ 
1 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล แบบที่ 
1 จํานวน 2 เครื่อง

0 44,000 0 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)  จํานวน 1 เครื่อง

700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ล้อวัดระยะ 0 0 0 100 % 13,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 145,000 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,865,700 315,900 67,600 45,500
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 19

0 89,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 89,500 0 0
รวมงบลงทุน 1,865,700 405,400 67,600 45,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,011,381.86 2,654,202.14 2,503,240 475,500
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตประปาจากบ้านนายผันถึงบ้าน
นางหวาด หมูที่ 21

0 0 0 100 % 170,000

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน
หนองแวงพัฒนา หมูที่ 14

0 0 0 100 % 250,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 846,869.86 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 846,869.86 0 420,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 846,869.86 0 420,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 846,869.86 0 420,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 40/59
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตําบลบ้านเพชร

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 15,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,011,381.86 3,501,072 2,503,240 910,500

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 41/59
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชาคมบูรณาการแผนระดับ
ตําบล

14,200 0 5,000 100 % 10,000

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 14,200 0 5,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 14,200 0 5,000 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 14,200 0 5,000 30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14,200 0 5,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 42/59
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตางๆ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการแขงขันกีฬา "ต้านยาเสพติดและ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์"

0 119,915 0 100 % 20,000

โครงการจัดการแขงขันฟุตซอลเด็กและ
เยาวชน

250,000 222,786 0 100 % 240,000

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปียนชิพ 0 102,125 0 100 % 110,000

รวมค่าใช้สอย 250,000 444,826 0 385,000
รวมงบดําเนินงาน 250,000 444,826 0 385,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 189,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 189,700 0
รวมงบลงทุน 0 0 189,700 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 43/59
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 250,000 444,826 189,700 385,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรําบวงสรวงงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

18,600 0 10,000 50 % 15,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้า
พรรษา

29,000 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น(อุปสมบทนาคหมู)

10,000 0 0 100 % 15,000

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอย
กระทง

0 20,450 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 57,600 20,450 30,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 57,600 20,450 35,000 63,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 57,600 20,450 35,000 63,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 307,600 465,276 224,700 448,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 44/59
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 745,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 885,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 44,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,716,660
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,716,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 412,490

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 424,490

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 45/59
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 464,490

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,181,150
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างโรงจอดรถพร้อมเทพื้นลาน
คอนกรีตบริเวณหน้ากองชาง อบต.บ้าน
เพชร 

0 236,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 46/59
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กอสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านโนน
ทองหลาง หมูที่ 13 0 256,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วด้านหลังสํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านเพชร

0 0 0 100 % 580,000

โครงการกอสร้างโรงจอดรถสําหรับรถ
จักรยานยนต์

0 0 164,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์พร้อม
กําแพงกันดิน หมูที่ 13

0 0 0 100 % 170,000

โครงการกอสร้างศาลาที่พักและติดตั้งแนว
รั้วริมสระน้ําหมูบ้าน หมูที่  13

0 0 229,000 -100 % 0

โครงการตอเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร อาคารหลัง
ใหญ 

0 0 211,600 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารห้องน้ํา ห้องครัว 
ลานตาก หมูที่ 5

0 0 302,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องสํานักงานของอาคาร
สํานักงานชั้น 1

0 0 484,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องสํานักงานบริเวณชั้น 
2 ของอาคารสํานักงาน

440,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารชั้น 2 
0 227,700 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 47/59
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ติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสวางภายในอาคาร
โดมพร้อมระบบควบคุมชุดโดม 0 278,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านตา
ไกร หมูที่ 11

216,000 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม(ทาทะลูด) 
หมูที่ 18

232,000 0 0 0 % 0

 โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกสาย
หนองแห้วจากไรนายเพิ่ม-ไรนายเขียด หมูที่ 
15

157,000 0 0 0 % 0

 โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก 
คสล. ศาลาประชาธิปไตย ถึงหน้าบ้านนาง
สําลี  เหมนตะคุ หมูที่ 14

249,000 0 0 0 % 0

 โครงการเสริมลูกรังถนนจากทาวัด  ถึง
ตะกอแยก  หมูที่ 16

207,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางยุพาพร ถึงบ้านนางสายสมร หมูที่ 23

0 0 0 100 % 233,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายหมั่นถึงประปาหมูบ้าน หมูที่ 6

0 0 0 100 % 235,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอ
ขุนทด หมูที่ 4

0 0 0 100 % 225,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 48/59
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง
สํานักงานขนสง (ชวงที่ 4) หมูที่ 10

0 0 0 100 % 235,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อม
ทางแยกสายเพชรสําโรง-โนนทองหลาง  
(จํานวน 3 จุด) หมูที่ 12

0 0 0 100 % 280,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู
บ้าน ซอยบ้าน น.ส.บัวผัน หมูที่ 11

0 0 0 100 % 100,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง
เสือบอง (ชวงที่ 3) หมูที่ 1

0 0 0 100 % 240,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางมะถึงถนนบ้านนายทิม ดานขุนทด หมูที่ 
3

0 0 0 100 % 60,000

โครงกรซอมแซมลงหินคลุกสายหนองอีนุน 
หมูที่ 1

0 231,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยสวาง
ทุง(ระยะที่ 3)  หมูที่ 11 0 188,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากสะพานถึง
คอกแพะ หมูที่  21

0 0 237,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยคอกหมู 
(ชวงที่  3) หมูที่ 6

0 0 126,360 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มสวัสดิ์ดี 
หมูที่ 23

0 161,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยดําเนิน
สะดวก (ชวงที่ 2)  หมูที่ 8 

0 232,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยตาชวง หมู
ที่ 18

0 0 63,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาง
เจริญ และซอยบ้านนายสิทธิ์ หมูที่  15

0 0 88,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยเลียบวัด
เพชรวิศยาราม (ชวงที่ 4)  หมูที่ 2 

0 214,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยหลังขนสง 
หมูที่ 10

0 0 231,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ทางเข้าอาคาร
โดมอเนกประสงค์

0 0 344,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมู
บ้าานรอบนอก ซอยหนองขโมง หมูที่ 4

0 0 285,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายคลองนา
ตาดี ชวงสิ้นสุดถนนคอนกรีตถึงสะพาน หมู
ที่ 21 

0 227,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
ศรีไพร คําชมพู หมูที่  14

0 0 242,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจ
พัฒนา หมูที่ 2

0 0 231,900 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ทางแยกไปบ้าน
ดอนทะยิง-ทดคลองบัว (ชวงที่ 2) หมูที่ 17

157,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน  
ซอยเจริญผล   หมูที่ 4

157,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
ซอยนวลกิ่ง หมูที่ 18 0 90,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หน้าศาลเจ้า
ประสิทธิ์  เชื่อมสายธรรมวัฒน์(ถนนรอบ
สระน้ําข้างวัด)  (ชวงที่ 3)  หมูที่ 2

180,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายประยูร ถึงบ้านนายศุภกฤษ 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 115,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสนิทชน หมูที่  17

0 0 56,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านซอยผู้ใหญหลอ หมูที่ 17

0 0 76,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองเสือบอง (ชวงที่ 2) หมูที่ 1

0 0 233,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมสายทดทา
ทะยม หมูที่  17

0 0 55,480 -100 % 0

โครงการกอสร้างบล็อคคอนเวิร์สทํานบต้น
มะขามเทศ หมูที่ 5

0 285,405 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากบ้านนาง
ประทวนถึงบ้านนางรอง  หมูที่ 12

0 219,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําถนนสาย
จอมทอง (กลางหมูบ้าน) จากบ้านนายสงา 
หมั่นมา ถึงบ้านนายตุ๊ บินขุนทด หมูที่ 20

0 0 303,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร (ระยะที่ 2)  หมูที่ 12

164,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์ภายใน
โดม

755,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตถนน คสล. สาย
รอบนอก(ถนนใหมด้านทิศตะวันออกของ
หมูบ้าน) หมูที่ 12

0 0 148,800 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.และวาง
ทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล.ศาลา
ธิปไตย หมูที่ 20

0 376,000 0 0 % 0

โครงการขยายผิวถนนคอนกรีต จากถนนคํา
ปิงดานขุนทด-บ้านนางอวยพร หมูที่ 3 

0 232,500 0 0 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองจากปากอาวถึงน้ํา
อ้อม(บ้านเจ๊กจอย)      หมูที่ 5

108,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังถนนสายนาลุง
ชัย- ลําห้วยทองคําพิง    หมูที่ 6

147,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนและลงหินคลุกเลียบ
คลองสอยดาว หมูที่  22

0 0 157,360 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนสายป่าช้าเกา โดยวิธี
ลงหินคลุก หมูที่ 18

0 0 0 100 % 298,000

โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายทุงพิมาน 
 หมูที่ 1

149,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังถนน
สายบ้านดอนทะยิง- อบต.บ้านเพชร  หมูที่ 
9

183,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย
พลองพัฒนาดอนทะยิง-หนองขนาก หมูที่ 9

0 366,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงรางระบายน้ํา
ซอยหน้าวัดศาลาทรงฝ่งบ้านแมแหวนถึง
บ้านพอจรัญ หมูที่ 19

0 0 279,000 -100 % 0

โครงการซอมผิวจราจรถนนลูกรังสายนา
เหนือ  หมูที่ 8

133,000 0 0 0 % 0

โครงการถมที่สาธารณะของหมูบ้าน  หมู 
13

113,400 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สายหนอง
ปรือ – 
หนองมน โดยวิธีลงหินคลุก หมูที่ 22

0 0 0 100 % 235,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังถนน
สายนานายพงษ์ - ฝายดอนหม้อแกง หมูที่  
11

0 0 67,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย
หลังโรงเรียนดอนทะยิง - อบต. บ้านเพชร 
หมูที่  9

0 0 256,100 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารโดมอเนกประสงค์ 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการวางทอ คสล. พร้อมบอพัก สาย
เลียบถนนคําปิง - ดานขุนทด (ระยะที่ 2) 
หมูที่ 23

0 0 377,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พักด้านทิศเหนือ (ชวงที่ 2) หมูที่ 7

0 266,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พักด้านทิศเหนือ (ชวงที่ 3) หมุที่ 7

0 0 299,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก
ซอยกลางบ้านจากบ้านแมกาไหวถึงบ้านพอ
จรัญ  หมูที่ 19

260,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านแมโฮ
มถึงบ้านพอปริญญา หมูที่ 19

0 61,500 0 0 % 0

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกลางบ้านระหวาง หมูที่ 15 – หมูที่ 6

0 0 0 100 % 255,000

ซอมแซมถนนลงหินคลุกจากป่าช้าถึงเหมือง
นาโคก  หมู 15 0 166,000 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนและลงหินคลุก  ซอยสุข
สมบูรณ์ หมูที่ 22 0 144,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนสายบ้านดอนทะยิง ถึง อบต
.บ้านเพชร โดยวิธีลงหินคลุก หมูที่ 9

0 0 0 100 % 200,000

ซอมแซมถนนสายหนองหอยกาบ โดยวิธีลง
หินคลุก หมูที่ 8

0 0 0 100 % 100,000

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายแยกเพชรสําโรง 
- ทดคลองบัว โดยวิธีลงหินคลุก หมูที่ 17

0 0 0 100 % 195,000

ลงหินคลุกจากสายทาวัด- นานางตุ้ย ประ
ทุมวงศ์ หมูที่ 16

0 0 0 100 % 235,000

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก ซอยศาลเจ้า 
หมูที่ 5

0 0 0 100 % 290,000

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักจากซุ้มประตู
วัดศาลาทรง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 19

0 0 0 100 % 370,000

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักจากบ้านตา
บายถึงบ้านตาเพิ่ม (ชวงที่ 1)หมูที่ 18

0 0 0 100 % 285,000

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักจากบ้านนาย
กิตเวช บินขุนทด ถึง บ้านนางทองตื่ม ถาลี 
หมูที่ 20

0 0 0 100 % 345,000

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักจากบ้านนาย
อั้น ทานประสิทธิ์ถึงบ้านนายมาก ปูนขุนทด 
หมูที่ 9

0 0 0 100 % 170,000
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วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักด้านทิศเหนือ 
(ชวงที่ 4)  หมูที่ 7

0 0 0 100 % 340,000

เสริมผิวจราจรถนนลูกรังสายทาวัด-สายคุ้ง
โบสถ์ หมูที่ 16 0 264,000 0 0 % 0

เสริมหินคลุกฝ่งคลองทดหนองมนถึงถนน
เพชรสําโรง หมูที่  12

0 263,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,007,400 4,985,105 5,670,800 5,791,000
รวมงบลงทุน 4,007,400 4,985,105 5,670,800 5,791,000

รวมงานก่อสร้าง 4,007,400 4,985,105 5,670,800 5,791,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,007,400 4,985,105 5,670,800 7,972,150

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 355,320 -49.14 % 180,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 355,320 180,720
รวมงบบุคลากร 0 0 355,320 180,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 29,610 0 % 29,610

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,610 29,610
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

19,325 11,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 19,325 11,000 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 19,325 11,000 49,610 49,610

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 19,325 11,000 404,930 230,330

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  13:50 หน้า : 57/59

84



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการในน้ํามีปลา ชาวประชามีสุข 19,850 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 20,000 5,800 20,000 -50 % 10,000

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

0 1,630 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 20,000 10,500 0 0 % 0

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 59,850 17,930 60,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 59,850 17,930 60,000 35,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 59,850 17,930 60,000 35,000
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รวมแผนงานการเกษตร 79,175 28,930 464,930 265,330
รวมทุกแผนงาน 50,861,270.73 51,908,119.86 62,000,000 61,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร

อําเภอบําเหน็จณรงค   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 25,324,703 บาท
งบกลาง รวม 25,324,703 บาท

งบกลาง รวม 25,324,703 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 239,790 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
ของ อบต. ในอัตรารอยละ 5
     * พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
     * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินกองทุนทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
     * พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
     * พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
     * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 18,062,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพ โดยวิธีการคํานวณตั้งงบประมาณจาก
ฐานขอมูลผูสุงอายุ ดังนี้
      - ผูสูงอายุชวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 1,272 คนๆ ละ 600
 บาท ตอเดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 9,158,400 บาท
      - ผูสูงอายุชวงอายุ 70-79 ปี จํานวน 620 คนๆ ละ 700
 บาท ตอเดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 5,208,000 บาท
      - ผูสูงอายุชวงอายุ 80-89 ปี จํานวน 310 คนๆ ละ 800
 บาท ตอเดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 2,976,000 บาท
      - ผูสูงอายุชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 60 คนๆ ละ 1,000
 บาท ตอเดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 120,000 บาท
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม 
      *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา57)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,954,400 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณ จากฐานขอมูลคนพิการ ดังนี้
     -เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้น
ไป จํานวน 599 คนๆ ละ 800 บาท ตอเดือน รวม 12 เดือน เปน
เงิน 5,750,400 บาท
     -เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ อายุต่ํากวา 18
 ปี จํานวน 17 คนๆ ละ 1,000 บาท ตอเดือน รวม 12 เดือน เปน
เงิน 204,000 บาท
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา57)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส โดยวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณ จากฐานขอมูลผูป่วยเอดส ดังนี้
     - เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 20 คน ๆ
 ละ 500 บาท ตอเดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 120,000 บาท
     *ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา57)

เงินสํารองจาย จํานวน 109,513 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือการใชจายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่หรือการจาย
งบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่หรืองบ
ประมาณที่ไมไดตั้งในหมวดอื่นไวตามระเบียบ
กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส
น้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถฯลฯ     
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 516,000 บาท

เพื่อสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชกรสวนทอง
ถิ่น (กบท.) ในอัตรารอยละ 1 ของงบประมาณรายไดประจําปี
      *พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2546
      *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร (สปสช.)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร (สปสช.) ตาม
ประกาศของคณะกรรมการสํานักงานหลักประกันสุขภาพไมนอย
กวารอยละ 50
   *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท.
   (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 57) 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ ในกรณีที่ขาราชการ พนักงานสวน
ตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ถึงแกความตายใน
ระหวางรับราชการ  
     *พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
     *หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ ในกรณีที่พนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเพชร ถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติ
หนาที่  
     *หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,326,040 บาท

งบบุคลากร รวม 8,916,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,817,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 4,132,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,099,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,216,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล, หัวหนาสํานักปลัด, หัวหนาฝ่ายบริหารทั่ว
ไป, นักจัดการงานทั่วไป, เจาพนักงานธุรการ จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล  เชนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงิน
อื่นๆ  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
      *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43  ) พ.ศ
. 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   หัวหนาสํานักปลัด  หัว
หนาฝ่ายบริหารทั่วไป  
      *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43  ) พ.ศ
.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,521,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  ,พนักงานขับรถยนต ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา ,ยาม , คนงานทั่วไป   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 133,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  
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งบดําเนินงาน รวม 3,113,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 830,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โดยแยกคาใชจาย ดังนี้
     1. คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
กําหนด เปนเงิน 311,520  บาท
    *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
     2. คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ เชน คณะกรรมการตรวจ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คณะ
กรรมการดําเนินการทางวินัย ฯลฯ   เปนเงิน  10,000 บาท 
    *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ขอ 6 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการลัง ที่ กค.0406.4/ ว 38
 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่องหลักเกณฑกรเบิกจายคาตอบ
แทนคณะกรรมการ
   3. คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ประธานกรรมการและกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนตน ตามหลักเกณฑที่กําหนด เปนเงิน  428,480
  บาท
   *ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก  คาเชาบาน  คาเชาซื้อ
บาน  หรือ คาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระคาบาน  สําหรับพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,600 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,152,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 159,200 บาท

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ
1. คาถายเอกสาร
    เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เย็บเลม เขาเลม เขาปกหนังสือ
เอกสารสิ่งพิมพตางๆ
2. คาเชาเครื่องถายเอกสาร
     เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร
3. คากําจัดสิ่งปฏิกูล
     เพื่อจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูลตางๆ
4. คาโฆษณาและเผยแพร
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
สารทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และประชาสัมพันธอื่นๆ รวม
ทั้งการจางทําป้ายประชาสัมพันธ กิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลบานเพชรและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัดหรือ
หนวยงานอื่น
5. คาใชจายเบี้ยประกันภัยรถราชการ
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการประกันภัยรถยนต รถจักยาน
ยนต ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
6. คาจางเหมาบริการเครื่องจักรตางๆ เชนการปรับปรุงจุดทิ้งขยะ
ในที่สาธารณะ
7. คาจางเหมาจัดทําวารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
8. คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ฯลฯ
9. คาจางเหมาบริการอื่นๆ
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่งซึ่งมิใชการประกอบการดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สรางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
    *หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/4 ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายเงินจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:52:56 หนา : 10/90

96



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองและพิธีการดังนี้
      1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจายเปนคารับรองหรือเลี้ยงรับรองบุคคลเปนคาอาหารเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล คาของขวัญ และคาใชจายอื่นๆ ที่เขานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน หรือการประชุมที่เปน
ประโยชนสําหรับทองถิ่นและคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนในการรับรอง
      2.  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฏหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อการ
ประชุมระหวาง อปท.กับ อปท. หรือ อบต.กับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน
     *หนังสือกระทรวงมหาไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่  28
 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ
แขงขันตางๆ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ของผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง หรือ
บุคคลผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทน
ตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) และคาใชจายในการใหความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา รวมถึงคาใชจายในการทําประชาพิจารณหรือประชามติ
ตางๆ
      *ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
      *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26สิงหาคม 2563
      *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท. (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หนา 58)

คาใชจายในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ประกอบพิธีการ คาพวงมาลัย
ดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลาพิธีศาสนา การประดับ
ตกแตงอาคารสถานที่จัดหาสิ่งของเครื่องใช เครื่องสักการะ
ตางๆ ในการจัดพระราชพิธี งานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญของทาง
ราชการ เปนตน
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:52:56 หนา : 12/90

98



คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรมบุคลากรทองถิ่นทั้งฝ่ายบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต. ผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกําหนด
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 

โครงการชวยเหลือประชาชนองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือด
รอน  หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีวิต กรณี
ประสบปัญหาทางสังคม  ฐานะยากไร  ดอยโอกาส  และในกรณี
เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย,การสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต,การป้องกันและระงับโรคติดตอ,การชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย,การชวยเหลือกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมเขา
ขายภัยพิบัติสาธารณภัย  หรืออื่นๆ ที่เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนด ฯลฯ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
   *พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ หรือทรัพยสินอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 218,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  และสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัด  กรรไกร  กระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ ฯลฯ 
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หลอดไฟฟ้า ฟิวส เขมขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟสาธารณะ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมค
ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สําหรับหองสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไหลรถยนต รถจักรยานยนต และรถยนตอื่นหรือยาน
พาหนะอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง สําหรับเลื่อย เครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่ง
หรือพุมไม รถยนต รถจักรยานยนต และรถยนตอื่นหรือยาน
พาหนะอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสงของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูลแผนวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณ
ตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร หมึกพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะอื่น และ
ประเภทตามวิธีงบประมาณ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 913,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. บานเพชร หรือที่
อื่นๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ หรือยูในความรับผิดชอบของ อบต.บาน
เพชร (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสม)
-การเบิกจายงบประมาณใหเบิกจายตามขอเท็จจริงและสามารถ
ใชจายไดในประเภทคาไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวแตเปนภารกิจที่
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ อบต. บานเพชร หรือที่
อื่นๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ หรือยูในความรับผิดชอบของ อบต.บาน
เพชร (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสม)
-การเบิกจายงบประมาณใหเบิกจายตามขอเท็จจริงและสามารถ
ใชจายไดในประเภทคาประปาอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวแตเปนภารกิจที่
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารงรักษา ฯลฯ
   * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาดวงตาไปรษณียากร คาธนาณัติ คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส (GFMIS)
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการทางดานโทรคมนาคม คา
ใชจายเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ เชนคาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 250,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 31,500 บาท

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 9 ตัวๆ ละ 3,500
 บาท เปนเงิน 31,500 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    1.เปนเกาอี้พนักพิงสูง หุมดวยหนังพีวีซี/ผา
    2.ขาเหล็ก
    3.มีโช๊คปรับระดับได
    4.ลูกลอสีดํา/เทาดํา 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)    
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หนา 35 และฉบับที่ 5 หนา 29)
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ตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 14,000 บาท

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตูๆ ละ 7,000
  บาท 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หนา 27)

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,900  บาท
     (จัดหาตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4 หนา 28 และ ฉบับที่ 5 หนา 29)

โต๊ะวางโปรเจคเตอร จํานวน 6,500 บาท

จัดซื้อโต๊ะวางโปรเจคเตอร จํานวน 1 ตัวๆ ละ 6,500  บาท
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หนา 27)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 118,600 บาท

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง พรอมลําโพง จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
    1.  POWER AMP ไมนอยกวา1800W+1800W  จํานวน 1
 เครื่อง
    2.  มิกเซอร 8/mic 4/ST มีชองเสียบ USB  จํานวน 1 เครื่อง
    3.  EQ 31+31  จํานวน 1 เครื่อง
    4.  POWERBREAKER  จํานวน 1 เครื่อง
    5.  ตูพรอมดอกลําโพงขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว  จํานวน 4
  ใบ
    6.  ขาตั้งตูลําโพง จํานวน 4 อัน
    7.  ไมคลอยจับพูด 2 ไมค  จํานวน 1 ชุด
    8.  ไมคโครโฟนสาย  จํานวน 2 ตัว
    9.  สายลําโพงพรอมใชงานยาว 20 เมตร จํานวน 4 เสน
    10.  แร็กขนาด 10U 3 ฝา จํานวน 1 อัน
    11. ถาดใสแร็ก จํานวน 1 อัน
    12.  สายตอในระบบตูแร็ก จํานวน 1 ชุด
    (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
    (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4 หนา 27)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV ) จํานวน 7,500 บาท

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
(จัดหาตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หนา 28)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
 2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด  SATA หรือดีวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac ) และ Bluetooth
     (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม 2563)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 29)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank 
printer)

จํานวน 4,300 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink tank printer) จํานวน 1 เครื่อง 
(กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม 2563)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 5 หนา 29)

ครุภัณฑอื่น

เครื่องปั้มน้ําแบบจุม จํานวน 4,200 บาท

จัดซื้อเครื่องปั้มน้ําแบบจุม ไดโวดูดน้ําขนาด 2 นิ้ว สแตนเลสกําลัง
ไมนอยกวา 400 w จํานวน 1 ตัว 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด) 
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หนา 27)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ หรือทรัพยสินอื่นๆ
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตําบลบานเพชร  ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอและศูนยประสานงาน
องคกรปกครองสวนทอถิ่นอําเภอบําเหน็จณรงค ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือเทศบาลตําบลบานเพชร
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งไมใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สราง

จํานวน 25,000 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ ซึ่งไมใชเพื่อการจัดหารหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ/หรือ
สิ่งกอสราง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 880,730 บาท
งบบุคลากร รวม 746,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 746,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 455,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผนจํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 291,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี    
( ปีงบประมาณ  2564 - 2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  

งบดําเนินงาน รวม 134,210 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,210 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 62,210 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอ อปท.
      -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
     *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก  คาเชาบาน  คาเชาซื้อ
บาน  หรือ คาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระคาบาน  สําหรับพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,541,065 บาท
งบบุคลากร รวม 2,026,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,026,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,411,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง  ผูอํานวยการ
กองคลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจาพนักงานพัสดุ,นักวิชาการจัด
เก็บรายได  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( ปี
งบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง
*ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43) พ.ศ
.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 563,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัด
เก็บรายได ,ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี,ผูชวยเจาพนักงาน
พัสดุ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี( ปีงบ
ประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 8,820 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  
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งบดําเนินงาน รวม 457,925 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,925 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 177,925 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอ อปท.ตามที่ไดรับมอบหมาย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษ  ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก  คาเชาบาน  คาเชาซื้อ
บาน  หรือ คาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระคาบาน  สําหรับพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
      เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามรายการ ดังตอไปนี้คือ
1.  คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาบริการตางๆ
เชนการพิมพ  เอกสาร ป้ายโฆษณา ฯลฯ
2.  คาถายเอกสารตางและแบบพิมพ ฯลฯ
3.  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง พาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจําพนักงานจาง หรือบุคคลผูที่มีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบกําหนด
         *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2539 และ
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
    

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรมบุคลากรทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต
.ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธในการจัดเก็บภาษีประจําปี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธในการจัดเก็บภาษี
ประจําปี เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับองคการบริหารสวนตําบล
บานเพชร
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
      (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หนา  59)

โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนการปรับปรุงขอมูล และนําเขาขอมูลที่ไดรับจากการ
สํารวจเพิ่มเติมในรายที่ตกหลน ขอมูลภาคสนามมาปรับปรุงขอมูล
แปลงที่ดินและขอมูลสิ่งปลูกสรางใหเปนปัจจุบัน พรอมบันทึก
ขอมูลไดทั้งหมดลงโปรแกรมเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินกับฐานขอมูลแผนที่ทั้งระบบ Ltax Gis และ Ltax3000 
     *ตามที่กฏหมายกําหนด และเตรียมการรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
     *พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.3/ว0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หนา  59)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ  คา
บํารุงทรัพยสิน  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด กระดาษแฟกซ กระดาษคารบอน สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่มสําหรับการ
บริการประชาชน ฯลฯ 
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สําหรับหองสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูลแผนวงจรอิ
เลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับ
คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอ
หนวยไมเกิน 20,000  บาท ฯลฯ
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

      - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
      - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
      - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
      - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
      - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Internet) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
    (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณ
คอมพิวเตอร เดือน พฤษภาคม 2563)
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 29)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท
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มีคุณลักษณะพื้นฐาน  
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
      - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 12 MB
      - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
           1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่
มีความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
           2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
          3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใชความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Internet) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
     (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณ
คอมพิวเตอร เดือน พฤษภาคม 2563)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4 หนา 28)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
     - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
     - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Internet) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEE 802.11b, g, n) 
ได
     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
     (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณ
คอมพิวเตอร เดือน พฤษภาคม 2563)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 29)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 210,330 บาท
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  ( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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งบดําเนินงาน รวม 29,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 29,610 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอ อปท.
    -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
    *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และ พนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 564,020 บาท

งบบุคลากร รวม 502,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 502,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 324,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง เจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  ( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 177,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ  2564 - 2566 ) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน  
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งบดําเนินงาน รวม 61,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,820 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 41,820 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอ อปท.ตามที่ไดรับมอบหมาย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษ  ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่อกําหนดหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2558

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ พรอม
อุปกรณปฏิบัติงาน เชน ถวยรองปัสสาวะ หนากากอนามัย
ถุงมือยางอนามัย
 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 193,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 186,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อใชเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ อปท
. คาตอบแทนสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนย ต.บาน
เพชร คาตอบแทนเมื่อมีคําสั่งใชสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหนาที่ตาม
ระเบียบกําหนด คาตอบแทนหนวยกูชีพ กูภัย
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเบิกจายตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกราชการ 2559
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาตอบแทน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
     *พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 “มาตรา 16
     *พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
     *ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2552
      (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 46)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบานเพชร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ 
     *พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
     *พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
       *ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
     *หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 46)     

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ  วัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
     *หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 46)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสินตางๆของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสวนที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 26,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเปนคาวัสดุกอสรางใชในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายในเขต อบต. เชน เครื่องมือชาง ขวาน ฯลฯ
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อใชในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
 และอุปกรณ ตางๆที่ใชในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยภายในเขต อบต. เชน ถังดับเพลิง สายดับเพลิง เติม
น้ํายาดับเพลิงฯลฯ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเปนคาวัสดุอื่นๆที่ไมเขาหลักเกณฑอื่น ที่ไมเขาลักษณะอื่น
และประเภทตามวิธีงบประมาณเปนวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 7,000 บาท

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักงานพิงสูง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500
 บาท เปนเงินจํานวน 7,000 บาท
มีคุณลัษณะพื้นฐาน
    1.เปนเกาอี้พนักพิงสูง หุมดวยหนังพีวีซี/ผา
    2.ขาเหล็ก
    3.มีโช๊คปรับระดับได
    4.ลูกลอสีดํา/เทาดํา 
    (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)    
    (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หนา 35)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,932,222 บาท

งบบุคลากร รวม 1,029,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,029,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 816,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
การศึกษา, นักวิชาการศึกษา, ครู จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ 2564-2566 ) และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
     *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43) พ.ศ
.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 162,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ, ผูดูแลเด็ก( ทักษะ), ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป ), คนงานทั่ว
ไป จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 9,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

งบดําเนินงาน รวม 2,365,822 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,540 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 81,540 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอ อปท.
    -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
    *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 1,034,680 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามรายการ รายละเอียด ดังนี้
   1.คาปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร
   2.คาเบี้ยประกันรถยนต
คาใชจายดังกลาวสามารถถั่วเฉลี่ยไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไวสําหรับรายจายประเภทรายจายที่ไดรับมาซึ่ง
บริการ
   *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ส1452ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อใชจายในการรับรองหรือคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล หรือในการประชุมของคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระ
หวาง อปท. กับ อปท หรือ กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
    *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคลผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กําหนด
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรมบุคลากรทองถิ่นพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางอบต
. ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับฝึกอบรมทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเด็กและ
เยาวชนตําบลบานเพชร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้าย โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 47)
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โครงการปฐมนิเทศผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฐมนิเทศผูปกครองศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โดยเปนคาใชจาย คาป้าย คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 47)

โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรดานการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการในการฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร เพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยมีคาใชจาย เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุตางๆ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 47)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเปนการสงเสริมกิจกรรมเนื่อง
ในวันเด็กแหงชาติโดยมีคาใชจาย เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการและมีความจําเปน
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 47)

โครงการวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเปนการสงเสริมกิจกรรมเนื่อง
ในวันเด็กแหงชาติโดยมีคาใชจาย เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการและมีความจําเปน
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 47)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา จํานวน 896,680 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร เชน คาอาหารกลางวัน คาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนคา
อุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของตามหนังสือสั่งการและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 48)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ หรือทรัพยสินอื่นๆ     

ค่าวัสดุ รวม 1,109,602 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด  กระดาษแฟกซ กระดาษคารบอน สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่มสําหรับการ
บริการประชาชนฯลฯ
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 976,602 บาท

     1.เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั่น เชน แปรง ไมกวาด ถัง
ขยะ ผงซัก ฟอกแกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สําหรับหอง
สุขา น้ํายา ดับกลิ่น ฯลฯ เปนเงิน 30,000 บาท
     2.เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) นมถุงและนมกลอง ให
แก โรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาน
เพชร โดยจัดสรรใหเด็กเล็ก -ป.6 (คํานวนจํานวนเด็ก จากปีงบ
ประมาณ 2564) เปนเงิน 946,602 บาท
       * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงนถาวรหรือตามปกติที่
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรอเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไหลรถยนตรถจักยานยนต และรถยนตอื่นหรือยานพาหนะ
อื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลฯลฯ
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไมยืนยาวนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไหลรถยนตและรถยนตหรือยานพาหนะอื่นที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลฯลฯ
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึก
เปลี่ยนสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูลแผน
วงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด  อุปกรณตอพวงสําหรับ
คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือชอฟแวรที่มีราคาตอ
หนวยไมเกิน 20,000 บาท
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะอื่น และ
ประเภทตามวิธีงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชร หรือที่อื่นๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ หรืออยูใน
ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร (ตั้งงบ
ประมาณตามความเหมาะสม)
     การเบิกจายจายงบประมาณใหเบิกจายตามขอเท็จจริงและ
สามารถใชจายไดในประเภทคาไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวแตเปน
ภารกิจที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาน
เพชรหรือที่อื่นๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ หรืออยูในความรับผิดชอบ
ของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร (ตั้งงบประมาณตาม
ความเหมาะสม)
     การเบิกจายงบประมาณใหเบิกจายตามขอเท็จจริงและ
สามารถใชจายไดในประเภทคาประปาอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวแตเปน
ภารกิจที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการทางดานโทรคมนาคม คา
ใชจายเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ตสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑอื่น

เครื่องปั้มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 7,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
     1. แรงดันน้ําคงที่ ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต
     2. เสียงมอเตอรขณะทํางานเบาและรงดันน้ําคงที่
     3. มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5
     4. หัวปั้มทองแดงผสม
     5. มีระบบป้องกันน้ําไหลยอนกลับ
     6. มอเตอรรับประกันทั้งหมด 5 ปี
     (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
     (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4 หนา 28)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,504,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,504,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จํานวน 1,504,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
บานเพชร
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,270,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,081,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,081,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 862,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครู

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา, เงินวิทยฐานะ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,044,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป) คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 188,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,940 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 158,940 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอ อปท.
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 463,420 บาท

งบบุคลากร รวม 280,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 280,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง  นักวิชาการ
สาธารณสุข  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปี
งบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

งบดําเนินงาน รวม 183,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 23,340 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอ อปท.
     -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
     *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก คาเชาบาน คาเชาซื้อบานหรือคา
ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระคาบาน สําหรับพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าวัสดุ รวม 103,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน คาแอลกอ
ฮอลล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เวชภัณ เคมีภัณฑ อุปกรณทางการ
แพทย ถุงมือ กระดาษกรอง เครื่องมือวิทยาศาสตรและการ
แพทย วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาโดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ ทรายอะเบท น้ํายาพนยุงฯลฯ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 49)

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะอื่น และ
ประเภทตามวิธีงบประมาณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 578,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมวและบันทึกขอมูลในระบบ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและแมวและบันทึกขอมูล
ในระบบ ตัวละ 6 บาทตอปี สํารวจปีละ 2 ครั้ง ตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอกภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัคราชกุมารี
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ติดตอ โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของและจําเปน
    *ตามอํานาจหนาที่แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตร 67 (7) ป้องกันและระงับโรคระบาด
    *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หนา 49)
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โครงการคุมกําเนิดประชากรสุนัขและแมวอยางถาวร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคุมกําเนิดประชากรสุนัขและ
แมวอยางถาวร โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน
    *ตามอํานาจหนาที่แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
 พ.ศ.2552 มาตร 67(3) ป้องกันและระงับโรคระบาด
    *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
   (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561- 565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หนา 9)

โครงการปรับปรุงจุดทิ้งขยะในพื้นที่ป่าชาเกา หนองบัวชะโลง หมูที่  
19

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ โดยจายเปนคาใชจายตาม
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน
      (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 10)

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรม/โครงการตางๆดังตอไปนี้
     1.โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
     2.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     3.โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
และโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ ฯลฯ
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 50)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ราชปฏิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของและจําเปน
    *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 49)

งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 3,500 บาท

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักงานพิงสูง จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,500
 บาท เปนเงินจํานวน 3,500 บาท
มีคุณลัษณะพื้นฐาน
    1.เปนเกาอี้พนักพิงสูง หุมดวยหนังพีวีซี/ผา
    2.ขาเหล็ก
    3.มีโช๊คปรับระดับได
    4.ลูกลอสีดํา/เทาดํา 
    (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)    
    (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หนา 35)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 954,770 บาท

งบบุคลากร รวม 648,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 648,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน กําลัง 3 ปี   (ปี
งบประมาณ 2564-2566)และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
      *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไงเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43
) พ.ศ. 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,280 บาท

เพื่อเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชนจํานวนตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (งบ
ประมาณ 2564-2566)และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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งบดําเนินงาน รวม 255,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,750 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 168,750 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปน
ประโยชน ตอ อปท.
 1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เปนเงิน 48,750
 บาท
 *ประกาศคณะกรรมการพนักงานจางสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงือนไข และวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง และ พนักงานจางขององคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
 2.เพื่อเปนคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 คน เดือน ละ 5,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 120,000 บาท
 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ.2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 46,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

คาถายเอกสารและแบบพิมพตางๆ คารับวารสาร,หนังสือพิมพ,สิ่ง
พิมพ คาจางเหมาบริการอื่นๆ,คาโฆษณาและเผยแพรตางๆ คาใช
จายดังกลาวสามารถถั่วเฉลี่ย ไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไวสําหรับรายจายประเภทรายจายที่ไดมาซึ่งบริการ 
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ส 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อใชจายในการรับรองหรือคาเลี้ยงรับรอง ในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล หรือในการประชุมของคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระ
หวาง อปท. กับ อปท. หรือ กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฏาคม 2548เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาลี้ยงรับรองของ อปท. รายจายเกี่ยวเนี่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง หรือบุคคลผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรมบุคลากรทองถิ่นทั้งฝ่ายบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต. ผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกําหนด
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติเชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ หรือทรัพยสินอื่นๆ
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ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติที่
มีอายุการใชไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ ไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาน
อัด สําเนา กระดาษพิมพดีด กระดาษแฟกซ กระดานคารบอน
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่มสําหรับการ
บริการประชาชน ฯลฯ
  * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน หิน ทราย 
คอน เครื่องเจีย สวาน ดอกสวาน ฯลฯ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทํา
ตูรับการจัดทําแผนพับ ใบปลิวและเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
ของ อบต. คาโฆษณาเผยแพรรายการเกี่ยกับการจางโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน และสี ฟิมลสไลดรูปสีหรือขาวดําที่
ไดจาการอัดขยายแถบบันทึกเสียงหรือภาพยนตร วีดีโอเทปแผนซี
ดี แผนไวนิลหรือสิ่งพิมพตางๆ
 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักาณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึก
พิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับ
คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอ
หนวยไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะอื่น  และ
ประเภทตามวิธีงบประมาณ
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 50,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 50,600 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 25,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
     - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
     - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาด ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุ
สาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร 5
     - ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
     - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
     - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ นอกจากขอ 3 นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคารแลวเพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
     (กําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ ประจําปี 2563)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4 หนา 28)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตานภัยหนาว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชนจัดซื้อเสื้อกันหนาว ผา
หม ฯลฯใหกับผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อและผูยาก
จนในเขตตําบลบานเพชร
      * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
      (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 51)

โครงการนักเรียน/นักศึกษาทํางานในระหวางปิดภาคเรียน จํานวน 25,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการจางงานนักเรียนนักศึกษา ที่ชวย
ปฏิบัติราชการของ อบต.บานเพชร รวมถึงคาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
      * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 51)
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลบานเพชร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชนคาวัสดุอุปกรณ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ และ อื่นๆ ฯลฯ
      * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60)

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลบานเพชร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชนคาวัสดุอุปกรณ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ และ อื่นๆ ฯลฯ
       * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
      (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 51)
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โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชนคาวัสดุอุปกรณ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ และ อื่นๆ ฯลฯ
     * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 51)

โครงการสงเสริมการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพตางๆใหกับประชาชนใน
พื้นที่ ตามอํานาจหนาที่เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของ
ประชาชน คาวัสดุ คาอุปกรณ คาวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ
      * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
     *  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 44)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 475,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ
     เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ ราย
ละเอียดดังนี้
     1.คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาซอม
ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
     2.คาถายเอกสารและแบบพิมพเขียวตางๆ เชน คาเขา
เลม เอกสาร แบบโครงการประกอบเอกสารสอบราคา ฯลฯ
     3.คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชนภายในเขต อบต.ใหกับ สนง
.ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค หรือเอกชน ฯลฯ
     4.คาจางเหมาบริการเครื่องจักรตางๆ เชน การขุดลอกเปิด
ทางน้ํา ซอมแซมผิวจราจร ฯลฯ
     5.คาเบี้ยประกันภัย เชน คาเบี้ยประกันภัยรถยนต ฯลฯ
     6.คางานสํารวจออกแบบและควบคุมงานกอสราง
     7.คางานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิค
ตางๆ 
คาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
งบประมาณการไวสําหรับรายจายประเภทจายที่ไดมาซึ่งบริการ
 *หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/4 ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายเงินจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวย น้ําใส จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ
     * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
      (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2561 -2565 หนา 114)

โครงการฝายมีชีวิต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ
     * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2561 -2565 หนา 112)

โครงการหนาบานนามอง (Big Cleaning Day) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาว โดยมีคาใชจาย เชน คา
ป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ
      * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ อปท.
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2561 -2565 หนา 112)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ หรือทรัพยสินอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษ
อัดสําเนา กระดาษพิมพดีด กระดาษแฟกซ กระดาษคารบอน สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่มสําหรับการ
บริการประชาชน ฯลฯ 
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟิวส เขมขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟสาธารณะ ฯลฯ
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสิ่งของทีีีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หิน ทราย ฆอน ตะปู เครื่องเจีย
 สวาน ดอกสวาน ฯลฯ
    * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไหลรถยนต รถจักรยานยนต และรถยนตอื่นหรือยาน
พาหนะอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ
    * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง สําหรับเลื่อย เครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่ง
หรือพุมไม รถยนต รถจักรยานยนต และรถยนตอื่นหรือยาน
พาหนะอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสงของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูลแผนวงจรอิ
เลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับ
คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอ
หนวยไมเกิน 20,000  บาท ฯลฯ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะอื่น และ
ประเภทตามวิธีประมาณ
     * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 45,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
      - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
      - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
      - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
           -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
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       - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
       - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
       - มีแป้นพิมพและเมาส
       - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
      (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เดือน พฤษภาคม 2563)
      (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4 หนา 28)

ครุภัณฑอื่น

ลอวัดระยะ จํานวน 13,500 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
โครงสราง
     1.โครงสรางของลอทําดวยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุมดวย
ยาง
     2.ขนาดเสนรอบวงลอ 1 เมตร
     3.ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ 30 เซนติเมตร
     4.โครงดามทําดวยวัสดุโลหะพับเก็บไดมีระบบเบรคควบคุมที่
มือจับ พรอมหูหิ้ว
     5.โครงสรางสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
     6.มีขาตั้งพักเพื่อความสะดวกในการทํางาน
     7.มีเข็มชี้จุดเริ่มตนการวัดระยะ
     8.มีถุงบรรจุลอ
ระบบทํางาน
     1.สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได 9,999.9 เมตร
     2.มาตรวัดแสดงผลเปนหนวยเมตร แสดงคาระยะทางละเอียด
ถึงหนวย เดซิเมตร
     3.มีปุ่มกด RESET คาตัวเลขใหเปนศูนยที่มือจับและที่ีมาตรวัด
     4.สามารถวัดระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอยหลัง
     (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัฑณของสํานักงบประมาณ)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 29)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ(คาซอมบํารุงหรือคาซอมกลาง) เชน คาซอมแซม
ทรัพยสินหรือครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพยสินอื่นๆ
      *การเบิกจายงบประมาณใหเบิกจายตามขอเท็จจริงและซอม
แซมทรัพยสินอื่นๆ ที่ไดระบุไวแตเปนภารกิจที่ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ของ อบต.
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 420,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตประปาจากบานนายผันถึงบานนางหวาด หมูที่ 21 จํานวน 170,000 บาท

ระยะความยาว 220 เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประปา
สวนภูมิภาคกําหนด)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2561 - 2565 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หนา 28)

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบานหนองแวงพัฒนา หมูที่ 14 จํานวน 250,000 บาท

     จุดที่ 1 สายหนาบานนายสยาม ไทยประสงคถึงบานนาง
สาวิตรี ชุบขุนทด ความยาว 94 เมตร 
      จุดที่ 2 สายบานนางศรีไพร คําชมพูถึงบานนางศรีรักษ อยู
ภักดี ความยาว 144 เมตร
     จุดที่ 3 สายบานนายณรงค ทูลแรงถึงบานนายดํารง เทียกโฮม
 ความยาว 200 เมตร      
     (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 27) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลบานเพชร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ตําบลบานเพชร โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการ และคา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเปน
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 11)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

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

โครงการประชาคมบูรณาการแผนระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ในการประชาคมบูรณาการ
แผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่นระดับตําบล ขับเคลื่อนแผน
ชุมชน สรางการเรียนรูแกชุมชนและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
ในกระบวนการจัดทําแผนในระดับตําบล โดยเปนคาใชจาย
ตางๆ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ป้าย
โครงการ คาพาหนะ คาวิทยากร ฯลฯ
  *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
  *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 54)     

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ ในการจัดการฝึกอบรม การ
รณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบบ
ประชาธิปไตย โดยเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คา
พาหนะ คาวิทยากร ฯลฯ
  *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 385,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพ
ติดตางๆ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงตัวนักกีฬาเขารวมกีฬาตานยาเสพ
ติดตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้น
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 55)

โครงการแขงขันกีฬา "ตานยาเสพติดและสรางความปรองดอง
สมานฉันท"

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเพสติด
สรางความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท (กีฬาทองถิ่น
สัมพันธ) เชนจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายตางๆที่
เกี่ยวของ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดการ การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 55)

โครงการจัดการแขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันฟุตซอลเด็กและ
เยาวชน โดยเปนคาใชจายตามโครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของและจําเปน
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 55)
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โครงการวอลเลยบอลแชมป์เปี้ยนชิพ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันวอลเลยบอล
โดยเปนคาใชจายตามโครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและ
จําเปน
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 55)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 63,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรําบวงสรวงงานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เพื่ออนุรักษสงเสริม
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวัน
ที่19 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 55)

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีเขาพรรษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ เชน คาจาง
ตกแตงขบวน คาจางเครื่องขยายเสียง คาป้าย ฯลฯ
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หนา  56)

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น(อุปสมบทนาคหมู) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ เชน คาอาหาร
เครื่องดื่ม เครื่องประดับตกแตงขบวน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ รวม
ทั้งรายจายอื่นที่เกี่ยวของและจําเปน
    *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 56)
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โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ เชน คา
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องประดับตกแตงขบวน คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ รวมทั้งจายอื่นที่เกี่ยวของและจําเปน
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 56)

ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะอื่น และ
ประเภทตามวิธีงบประมาณ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,181,150 บาท

งบบุคลากร รวม 1,716,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,716,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 745,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง, นายชางโยธา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี      ( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง
      *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43  ) พ.ศ
. 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 885,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา,ผู
ชวยนายชางเขียนแบบ, ผูชวยนายชางไฟฟ้า,ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  ,คนงานทั่วไป   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,340 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี 
 ( ปีงบประมาณ  2564-2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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งบดําเนินงาน รวม 464,490 บาท
ค่าตอบแทน รวม 424,490 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 412,490 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โดยแยกคาใชจาย ดังนี้
  1. คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
กําหนด เปนเงิน 162,490  บาท
  *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558

  2.  เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการไดแก
     (1) บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดแก บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจาง คณะกรรมการดําเนินงานจางที่
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง
     (2) คณะกรรมการกําหนดราคากลางกอสราง
     (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบ
คุมงานกอสราง ฯลฯ จํานวน 250,000 บาท
   *  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ของผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง หรือ
บุคคลผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่  4 ) พ.ศ. 2561 และ
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:52:57 หนา : 79/90

165



คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรมบุคลากรทองถิ่นทั้งฝ่ายบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต. ผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกําหนด
      *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
      * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 และ
ฉบับที่ แกไขเพิ่มเติม

งานก่อสร้าง รวม 5,791,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,791,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,791,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วดานหลังสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาน
เพชร

จํานวน 580,000 บาท

กอสรางรั้วและประตู ความยาว รวม 129 เมตร สูง 2 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 9)

โครงการกอสรางลานอเนกประสงคพรอมกําแพงกันดิน หมูที่ 13 จํานวน 170,000 บาท

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 8 x 13 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ลานคอนกรีตไมนอยกวา 104 ตาราง
เมตร พรอมกําแพงกันดินยาว 34 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบ
ต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 13)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางยุพาพร ถึงบานนาง
สายสมร หมูที่ 23

จํานวน 233,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะ
ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 400 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบ
ต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 21)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายหมั่นถึงประปาหมูบาน 
หมูที่ 6

จํานวน 235,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร
กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 16)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอขุนทด หมูที่ 4 จํานวน 225,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 125
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 375 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 15)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังสํานักงานขนสง (ชวงที่ 4) 
หมูที่ 10

จํานวน 235,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 17)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมทางแยกสายเพชร
สําโรง-โนนทองหลาง  (จํานวน 3 จุด) หมูที่ 12

จํานวน 280,000 บาท

     จุดที่ 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15
 เมตร ปริมาณพื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา 205 ตร.ม.
     จุดที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15
 เมตร ปริมาณพื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา 76 ตร.ม. 
     จุดที่ 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15
 เมตร ปริมาณพื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา 120 ตร.ม. (ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 18)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบาน ซอยบาน น.ส.บัว
ผัน หมูที่ 11

จํานวน 100,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ระยะ
ความยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 135 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบ
ต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 17)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเสือบอง (ชวงที่ 3) หมูที่ 
1

จํานวน 240,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 9)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมะถึงถนนบานนายทิม 
ดานขุนทด หมูที่ 3

จํานวน 60,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 27
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 81 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 15)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายประยูร ถึง
บานนายศุภกฤษ หมูที่ 2

จํานวน 115,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 60
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 180 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร
กํา หนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 14)

โครงการซอมแซมถนนสายป่าชาเกา โดยวิธีลงหินคลุก หมูที่ 18 จํานวน 298,000 บาท

ลงหินคลุกผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 849 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 339.60 ลูกบาศก
เมตร (คิวหลวม) พรอมบดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกวาง 4
 เมตร ยาว 849 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,396 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 10)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สายหนองปรือ – 
หนองมน โดยวิธีลงหินคลุก หมูที่ 22

จํานวน 235,000 บาท

ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกวาง 3 เมตร  ยาว 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 270 ลูกบาศก
เมตร (คิวหลวม) พรอม บดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3
 เมตร ยาว 900 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,700 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 9)

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:52:57 หนา : 83/90

169



ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบานระหวาง หมูที่ 15 – 
หมูที่ 6

จํานวน 255,000 บาท

งานขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมที่ชํารุด ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 51
 เมตร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 204 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางขางละ 0.50
 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 19)

ซอมแซมถนนสายบานดอนทะยิง ถึง อบต.บานเพชร โดยวิธีลงหิน
คลุก หมูที่ 9

จํานวน 200,000 บาท

ลงหินคลุกผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 225 ลูกบาศกเมตร (คิว
หลวม) พรอมบดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกวาง 3
 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,250 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 10)

ซอมแซมถนนสายหนองหอยกาบ โดยวิธีลงหินคลุก หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

ลงหินคลุกผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 90 ลูกบาศกเมตร(คิว
หลวม) พรอมบดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว 300
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 16)
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ปรับปรุงซอมแซมถนนสายแยกเพชรสําโรง - ทดคลองบัว โดยวิธีลง
หินคลุก หมูที่ 17

จํานวน 195,000 บาท

ชวงที่ 1 ลงหินคลุกผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 159 ลูกบาศก
เมตร(คิวหลวม) พรอมบดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3
 เมตร ยาว530 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,590 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ลงหินคลุกผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 51 ลูกบาศก
เมตร(คิวหลวม) พรอมบดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3
 เมตร ยาว 170 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 510 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 20)

ลงหินคลุกจากสายทาวัด- นานางตุย ประทุมวงศ หมูที่ 16 จํานวน 235,000 บาท

ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 270 ลูกบาศก
เมตร(คิวหลวม) พรอมบดอัด 75% ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3
 เมตร ยาว 900 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,700 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 19)

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ซอยศาลเจา หมูที่ 5 จํานวน 290,000 บาท

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร พรอม
บอพัก ความยาวรวม 77 เมตร (คอนกรีตรางวี) (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 23)
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วางทอระบายน้ําพรอมบอพักจากซุมประตูวัดศาลาทรง-ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 19

จํานวน 370,000 บาท

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร พรอม
บอพัก ความยาวรวม 112 เมตร (คอนกรีตรางวี) (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 25)

วางทอระบายน้ําพรอมบอพักจากบานตาบายถึงบานตาเพิ่ม (ชวงที่ 
1)หมูที่ 18

จํานวน 285,000 บาท

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.80 เมตร พรอม
บอพัก ระยะความยาวรวม 79  เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต
.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 24)

วางทอระบายน้ําพรอมบอพักจากบานนายกิตเวช บินขุนทด ถึง บาน
นางทองตื่ม ถาลี หมูที่ 20

จํานวน 345,000 บาท

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร พรอม
บอพัก ความยาวรวม 120 เมตร (ฝาเหล็ก) (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บานเพชรกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 25)

วางทอระบายน้ําพรอมบอพักจากบานนายอั้น ทานประสิทธิ์ถึงบาน
นายมาก ปูนขุนทด หมูที่ 9

จํานวน 170,000 บาท

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร พรอม
บอพัก ระยะความยาวรวม 51 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต
.บานเพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 24)

วางทอระบายน้ําพรอมบอพักดานทิศเหนือ (ชวงที่ 4)  หมูที่ 7 จํานวน 340,000 บาท

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 1 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม 60 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชร กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 23)

วันที่พิมพ : 3/8/2564  13:52:57 หนา : 86/90

172



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 230,330 บาท

งบบุคลากร รวม 180,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,720 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
เกษตร จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 ) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

งบดําเนินงาน รวม 49,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 29,610 บาท

  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด  
    *ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เพื่อสงเสริมใหกลุม
เกษตรกรและผูสนใจไดเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เนนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยมีคาใชจาย เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ
     *หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การสงเสริม
บทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 44 )
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย                         
        1. คาจัดซื้อพันธุไม 
        2. คาดินปลูก          
        3. คาป้ายโครงการฯ   
        *หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท.0891.4/ว164 ลงวันที่ 25 มกราคม 2558) 
        *หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560) 
        *หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562) 
        *หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ชัยภูมิ ที่ ชย 0023.3/602 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562)
        (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 113)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ฯลฯ                       
        *หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.3/9833 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2564  
        *หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอปท.
         (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หนา 12)
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเดจพระเจาอยู
หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย                         
        1. คาจัดซื้อพันธุหญาแฝก 
        2. คาดินปลูก                   
        3. คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง       
        4. คาป้ายโครงการฯ             
        *หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 25 มกราคม 2558
        *หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
.0810.4/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
        *หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท.0891.4/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
       (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 113)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,600

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

239,790

เงินสํารองจาย 109,513

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,954,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,062,400

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

3,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

516,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,600

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

239,790

เงินสํารองจาย 109,513

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,954,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,062,400

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

3,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

516,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านเพชร (สปสช
.)

300,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

4,132,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,376,360 177,840 1,207,200 149,280

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,264,440 324,360 1,678,560 280,080 435,720

เงินประจําตําแหนง 186,000 84,000 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านเพชร (สปสช
.)

300,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

4,132,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 885,120 4,795,800

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

745,200 180,720 7,909,080

เงินประจําตําแหนง 42,000 354,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

141,900 141,420 21,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 132,000 48,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 5,000 2,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,019,745 111,820 240,480 23,340 168,750

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,600 40,000 9,000 1,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 20,000 20,000 8,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 3,000 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 209,200 30,000 10,000 120,000

คาใช้จายในการจัดงาน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

44,340 349,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 34,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

412,490 29,610 2,006,235

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 85,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 128,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

56,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 369,200

คาใช้จายในการจัดงาน 5,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 6/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

75,000 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารสวน
ตําบล

650,000

คาใช้จายในการสงตัว
นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติดตางๆ

คาใช้จายในงานพระ
ราชพิธี งานรัฐพิธี พิธี
ทางศาสนา

8,000

คาใช้จายในเดินทางไป
ราชการ

15,000

คาเดินทางไปราชการ

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆในการฝึก
อบรม

65,000 20,000 15,000

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สุนัข/แมวและบันทึก
ข้อมูลในระบบ

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 7/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

85,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารสวน
ตําบล

650,000

คาใช้จายในการสงตัว
นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติดตางๆ

15,000 15,000

คาใช้จายในงานพระ
ราชพิธี งานรัฐพิธี พิธี
ทางศาสนา

8,000

คาใช้จายในเดินทางไป
ราชการ

15,000

คาเดินทางไปราชการ 20,000 20,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม

20,000 20,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆในการฝึก
อบรม

100,000

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สุนัข/แมวและบันทึก
ข้อมูลในระบบ

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 8/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา 
"ต้านยาเสพติดและ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์"

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส

15,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

20,000

โครงการคุมกําเนิด
ประชากรสุนัขและแมว
อยางถาวร

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตซอลเด็กและเยาวชน

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ในการจัด
เก็บภาษีประจําปี

5,000

โครงการจัดทําและปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

โครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านเพชร

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 9/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา 
"ต้านยาเสพติดและ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์"

20,000 20,000

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส

15,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

20,000

โครงการคุมกําเนิด
ประชากรสุนัขและแมว
อยางถาวร

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตซอลเด็กและเยาวชน

240,000 240,000

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ในการจัด
เก็บภาษีประจําปี

5,000

โครงการจัดทําและปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

โครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านเพชร

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 10/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

100,000

โครงการต้านภัยหนาว 10,000

โครงการนักเรียน/นัก
ศึกษาทํางานในระหวาง
ปิดภาคเรียน

25,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตําบลบ้านเพชร

15,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเพชร

5,000

โครงการประชาคม
บูรณาการแผนระดับ
ตําบล

10,000

โครงการปรับปรุงจุดทิ้ง
ขยะในพื้นที่ป่าช้าเกา 
หนองบัวชะโลง หมูที่  
19

50,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการฝายมีชีวิต 15,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 11/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

100,000

โครงการต้านภัยหนาว 10,000

โครงการนักเรียน/นัก
ศึกษาทํางานในระหวาง
ปิดภาคเรียน

25,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตําบลบ้านเพชร

15,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเพชร

5,000

โครงการประชาคม
บูรณาการแผนระดับ
ตําบล

10,000

โครงการปรับปรุงจุดทิ้ง
ขยะในพื้นที่ป่าช้าเกา 
หนองบัวชะโลง หมูที่  
19

50,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

10,000 10,000

โครงการฝายมีชีวิต 15,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 12/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมครู
และบุคลากรด้านการ
ศึกษา

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

460,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลบ้าน
เพชร

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บ้านเพชร

50,000

โครงการเยาวชนรุนใหม
หางไกลยาเสพติด

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 13/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมครู
และบุคลากรด้านการ
ศึกษา

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

460,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลบ้าน
เพชร

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บ้านเพชร

50,000

โครงการเยาวชนรุนใหม
หางไกลยาเสพติด

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 14/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการรําบวงสรวง
งานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

โครงการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการวอลเลย์บอล
แชมป์เปี้ยนชิพ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 10,000

โครงการวันแมแหงชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านเพชร

5,000

โครงการสงเสริมการฝึก
อบรมอาชีพ

20,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 15/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการรําบวงสรวง
งานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

15,000 15,000

โครงการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000 20,000

โครงการวอลเลย์บอล
แชมป์เปี้ยนชิพ

110,000 110,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 10,000

โครงการวันแมแหงชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านเพชร

5,000

โครงการสงเสริมการฝึก
อบรมอาชีพ

20,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 16/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีเข้า
พรรษา

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น(อุปสมบทนาคหมู)

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

896,680

โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราชปฏิ
ธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 17/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีเข้า
พรรษา

15,000 15,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น(อุปสมบทนาคหมู)

15,000 15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

896,680

โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราชปฏิ
ธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 18/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการหน้าบ้านนา
มอง (Big Cleaning 
Day)

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

30,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 19/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการหน้าบ้านนา
มอง (Big Cleaning 
Day)

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

15,000 15,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

30,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 20/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระ
บาทสมเด้จพระเจ้าอยู
หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 3,000 10,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 10,000 10,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 976,602

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 80,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 10,000 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 65,000 20,000 12,000 15,000

วัสดุอื่น 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 21/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระ
บาทสมเด้จพระเจ้าอยู
หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 63,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,006,602

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 240,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุสํานักงาน 112,000

วัสดุอื่น 3,000 23,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 22/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

380,000 10,000

คาไฟฟ้า 420,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 25,000 10,000

เก้าอี้สํานักงานพนักพิง
สูง

31,500 7,000 3,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 23/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 75,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

390,000

คาไฟฟ้า 520,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

65,000

เก้าอี้สํานักงานพนักพิง
สูง

42,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 24/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวล แบบที่ 
1 จํานวน 1 เครื่อง

22,000

เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู

50,600

เครื่องป้มน้ําแบบจุม 4,200

เครื่องป้มน้ําอัตโนมัติ 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Inkjet Tank printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1

10,000

ชุดเครื่องขยายเสียง 118,600

ตู้กระจกบานเลื่อน 
ขนาด 5 ฟุต

14,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800

โต๊ะวางโปรเจคเตอร์ 6,500

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV )

7,500

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 25/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวล แบบที่ 
1 จํานวน 1 เครื่อง

22,000

เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู

50,600

เครื่องป้มน้ําแบบจุม 4,200

เครื่องป้มน้ําอัตโนมัติ 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Inkjet Tank printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1

10,000

ชุดเครื่องขยายเสียง 118,600

ตู้กระจกบานเลื่อน 
ขนาด 5 ฟุต

14,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800

โต๊ะวางโปรเจคเตอร์ 6,500

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV )

7,500

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 26/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ล้อวัดระยะ 13,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนาง
ยุพาพร ถึงบ้านนาง
สายสมร หมูที่ 23

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนาย
หมั่นถึงประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 6

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพอขุน
ทด หมูที่ 4

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลัง
สํานักงานขนสง (ชวงที่ 
4) หมูที่ 10

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางเชื่อม
ทางแยกสายเพชร
สําโรง-โนนทองหลาง  
(จํานวน 3 จุด) หมูที่ 12

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 27/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ล้อวัดระยะ 13,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนาง
ยุพาพร ถึงบ้านนาง
สายสมร หมูที่ 23

233,000 233,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนาย
หมั่นถึงประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 6

235,000 235,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพอขุน
ทด หมูที่ 4

225,000 225,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลัง
สํานักงานขนสง (ชวงที่ 
4) หมูที่ 10

235,000 235,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางเชื่อม
ทางแยกสายเพชร
สําโรง-โนนทองหลาง  
(จํานวน 3 จุด) หมูที่ 12

280,000 280,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 28/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู
บ้าน ซอยบ้าน น.ส.บัว
ผัน หมูที่ 11

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคลอง
เสือบอง (ชวงที่ 3) หมูที่ 
1

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนาง
มะถึงถนนบ้านนายทิม 
ดานขุนทด หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายประยูร ถึง
บ้านนายศุภกฤษ หมูที่ 
2

โครงการกอสร้างรั้วด้าน
หลังสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

โครงการกอสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อม
กําแพงกันดิน หมูที่ 13

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 29/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู
บ้าน ซอยบ้าน น.ส.บัว
ผัน หมูที่ 11

100,000 100,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคลอง
เสือบอง (ชวงที่ 3) หมูที่ 
1

240,000 240,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนาง
มะถึงถนนบ้านนายทิม 
ดานขุนทด หมูที่ 3

60,000 60,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายประยูร ถึง
บ้านนายศุภกฤษ หมูที่ 
2

115,000 115,000

โครงการกอสร้างรั้วด้าน
หลังสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
เพชร

580,000 580,000

โครงการกอสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อม
กําแพงกันดิน หมูที่ 13

170,000 170,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 30/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
สายป่าช้าเกา โดยวิธีลง
หินคลุก หมูที่ 18

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน สายหนอง
ปรือ – 
หนองมน โดยวิธีลงหิน
คลุก หมูที่ 22

ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยกลาง
บ้านระหวาง หมูที่ 15 – 
หมูที่ 6

ซอมแซมถนนสายบ้าน
ดอนทะยิง ถึง อบต
.บ้านเพชร โดยวิธีลงหิน
คลุก หมูที่ 9

ซอมแซมถนนสายหนอง
หอยกาบ โดยวิธีลงหิน
คลุก หมูที่ 8

ปรับปรุงซอมแซมถนน
สายแยกเพชรสําโรง - 
ทดคลองบัว โดยวิธีลง
หินคลุก หมูที่ 17

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 31/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
สายป่าช้าเกา โดยวิธีลง
หินคลุก หมูที่ 18

298,000 298,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน สายหนอง
ปรือ – 
หนองมน โดยวิธีลงหิน
คลุก หมูที่ 22

235,000 235,000

ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยกลาง
บ้านระหวาง หมูที่ 15 – 
หมูที่ 6

255,000 255,000

ซอมแซมถนนสายบ้าน
ดอนทะยิง ถึง อบต
.บ้านเพชร โดยวิธีลงหิน
คลุก หมูที่ 9

200,000 200,000

ซอมแซมถนนสายหนอง
หอยกาบ โดยวิธีลงหิน
คลุก หมูที่ 8

100,000 100,000

ปรับปรุงซอมแซมถนน
สายแยกเพชรสําโรง - 
ทดคลองบัว โดยวิธีลง
หินคลุก หมูที่ 17

195,000 195,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 32/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ลงหินคลุกจากสายทา
วัด- นานางตุ้ย ประทุม
วงศ์ หมูที่ 16

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพัก ซอยศาลเจ้า หมู
ที่ 5

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักจากซุ้มประตูวัด
ศาลาทรง-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 19

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักจากบ้านตาบาย
ถึงบ้านตาเพิ่ม (ชวงที่ 
1)หมูที่ 18

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักจากบ้านนายกิต
เวช บินขุนทด ถึง บ้าน
นางทองตื่ม ถาลี หมูที่ 
20

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักจากบ้านนายอั้น 
ทานประสิทธิ์ถึงบ้าน
นายมาก ปูนขุนทด หมู
ที่ 9

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 33/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ลงหินคลุกจากสายทา
วัด- นานางตุ้ย ประทุม
วงศ์ หมูที่ 16

235,000 235,000

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพัก ซอยศาลเจ้า หมู
ที่ 5

290,000 290,000

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักจากซุ้มประตูวัด
ศาลาทรง-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 19

370,000 370,000

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักจากบ้านตาบาย
ถึงบ้านตาเพิ่ม (ชวงที่ 
1)หมูที่ 18

285,000 285,000

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักจากบ้านนายกิต
เวช บินขุนทด ถึง บ้าน
นางทองตื่ม ถาลี หมูที่ 
20

345,000 345,000

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักจากบ้านนายอั้น 
ทานประสิทธิ์ถึงบ้าน
นายมาก ปูนขุนทด หมู
ที่ 9

170,000 170,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 34/38

210



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักด้านทิศเหนือ 
(ชวงที่ 4)  หมูที่ 7

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ขยายเขตประปาจาก
บ้านนายผันถึงบ้านนาง
หวาด หมูที่ 21

170,000

ขยายเขตไฟฟ้าสอง
สวางภายในหมูบ้าน
หนองแวงพัฒนา หมูที่ 
14

250,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

20,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา

1,504,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 35/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วางทอระบายน้ําพร้อม
บอพักด้านทิศเหนือ 
(ชวงที่ 4)  หมูที่ 7

340,000 340,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ขยายเขตประปาจาก
บ้านนายผันถึงบ้านนาง
หวาด หมูที่ 21

170,000

ขยายเขตไฟฟ้าสอง
สวางภายในหมูบ้าน
หนองแวงพัฒนา หมูที่ 
14

250,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

20,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา

1,504,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 36/38

212



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งไมใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

25,000

รวม 25,324,703 15,958,165 757,020 7,202,442 1,041,920 1,089,770 910,500 30,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 37/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งไมใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

25,000

รวม 448,000 7,972,150 265,330 61,000,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  14:03:30 หน้า : 38/38
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