
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม

อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,050,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,846,720 บาท

งบบุคลากร รวม 4,934,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 2 คน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
และคาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก นายกองคการ
บริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  คน  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได  
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน  เปน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทน
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก สมาชิกสภาองคการ
บริหาร
สวนตําบล จํานวน 14 คน ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน และคาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,709,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,010,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปลัด อบต., หัวหนาสํานักปลัด, นักวิเคราะห
นโยบายและแผน ชํานาญการ,  นิติกร ปฏิบัติการ, นักพัฒนา
ชุมชน ชํานาญการ,  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฎิบัติการ
/ชํานาญการ ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-
2563) รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงิน
เดือน เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบลเปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละ
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ เพื่อจายใหกับปลัด อบต
.,เงินการครองชีพ
ชั่วคราว ใหแก พนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักงานปลัดฯ
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ใหแก ปลัด อบต. (นักบริหาร
งานทองถิ่น ระดับกลาง), หัวหนาสํานักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่ว
ไป ระดับตน) ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 465,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดสํานัก
งาน
ปลัดฯ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร, พนักงานขับรถยนตสวน
กลาง 
ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวม
ตําแหนง
วาง เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  

วันที่พิมพ : 23/1/2563  10:03:29 หนา : 3/78



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงาน
ปลัดฯ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร, พนักงานขับรถยนตสวน
กลาง ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563
) รวมตําแหนงวาง เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบดําเนินงาน รวม 2,692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.1  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินตอบแทน อปพร. เงินตอบ
แทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล คาตรวจผลงานของคณะ
กรรมการประเมินผลงานฯ ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผูขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะ
กรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการ
สอบความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น และคาใชจายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000
 บาท เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจาง ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ
เบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 และระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได  
1.2  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่
กําหนด สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสังกัด
สํานักงานปลัดฯ จํานวน 30,000 บาท เปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดฯ ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 
พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  

คาเชาบาน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทองถิ่น
และพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักงานปลัดฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรได เปนไปตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได  
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ค่าใช้สอย รวม 1,360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีพิพากษา คาติดตั้ง
เครี่องรับสัญญาณตางๆ คารับวารสารและสิ่งพิมพ ฯลฯ หรือจาย
เปนคาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม, คาจางเหมาบุคคล
ภายนอกเพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให
บริการประชาชนในภารกิจที่ขาดแคลนและไมซ้ําซอนกับภารกิจ
ปกติ, คาจางเหมาและบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ เปนตน ตามหนงสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ดวย และ คาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือกิจการ
อื่นๆ ที่เปนประโยชนของทองถิ่น
ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยใหตั้งงบประมาณไดไมเกินป
ละ 1%
ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศ
ให 
2) คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 
-เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรอง ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมของ อบต. การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุม
อื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหาร
ทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายการดําเนินการป้องกันและแกไขการทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน 30,000 บาท

- โครงการอบรมใหความรูดานการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริม
สรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ขาราชการและเจาหนาที่ของ อบต. และประสานความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ รวมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตการ
ดําเนินโครงการ โดยดําเนินการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตใหแกกลุมเป้าหมายที่เกี่ยวของ โดยมีคาใช
จาย เชน คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องเขียน และคาใชจายอื่นที่จําเปน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1003 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 1 ลําดับที่  151
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคํา
สั่งจากนายก  อบต. ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ อบต. โดย
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝกอบรม สัมมนา ประชุม
ตางๆ และคาใชจาย อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของ อบต. ที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จายนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได  

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบล กรณีครบวาระ และการเลือกสมาชิก
สภา อบต. กรณีครบวาระ รวมถึงการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภา อบ
ต. และผูบริหารทองถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทน
ตําแหนงวาง) และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งใหมีการเลือก
ตั้งใหม และกรณีอื่นๆรวมถึการใหความรวมมือ ในการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา เชน คา
ตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง หรือบุคคลที่ปฏิบัติ
หนาที่ในการเลือกตั้ง คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
 คาอาหารทําการนอกเวลาคาอาหารทําการในวันเลือกตั้ง คาใช
จายในการประชุมอบรมเลือกตั้ง คาประชาสัมพันธ คาแบบ
พิมพ คาเครื่องเขียน คาจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
ไปรษณีย คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 155 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ งานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานกิจกรรมวันสําคัญ และ
รวมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานพิธีตางๆหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น
เปนกรณีพิเศษ เชนงานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานเฉลิมพระ
ขนมพรรษา 12 
สิงหามหาราขินี งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร งานเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จฯพระราชินี โครงการและกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยว
ของจัดขึ้น และสั่งให อบต.เขารวมกิจกรรม ฯลฯ โดยจายเปนคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาใชจาย
ในการจัดสถานที่ ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 138 ลําดับที่  1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ, หรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหสามารถใชงาน ไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ

ค่าวัสดุ รวม 568,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุสํานักงานตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล เชน กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, ไม
บรรทัด, ตลับผงหมึก, น้ําหมึกปรินท, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ, เกาอี้พลาสติก, ตรายาง, นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน, พระบรมฉายาลักษณ, น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงานปลัด อบต. เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุงานบานงาน
ครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประเภทประกอบและอะไหล เชน หมอ, กระทะ, มีด, ถาด, แกว
น้ํา, จานรอง, ถวยชาม, ชอนสอม, กระจกเงา, กระติกน้ํา
รอน, กระติกน้ําแข็ง, แปรง, ไมกวาด, น้ํายาดับกลิ่น, ผงซัก
ฟอก, ผาปูโตะ, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงาน
ปลัด อบต. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุยานพาหนะและขน
สง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประเภทประกอบและอะไหล เชน ไขควง, ประแจ, แม
แรง, กระจกโคงมน, กรวยจราจร, สัญญาณไฟกระพริบ, ยางรถ
ยนต, สายไมล, ฟิลมกรองแสง, เบรค, ครัช, พวง
มาลัย,แบตเตอรี่, หัวเทียน, ลอ, หมอน้ํา ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงาน
ปลัด อบต. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประเภทประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามัน
ดีเซล, น้ํามันเบนซิน, แกสหุงตม, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันจารบี ฯลฯ
 เพื่อใชในสํานักงานปลัด อบต. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุโฆษณาและเผย
แพร ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประเภทประกอบและอะไหล เชน ขาตั้งกลอง, เลนส
ซูม, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร, ฟิลม, 
เมมโมรี่การด, ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงาน
ปลัด อบต. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุคอมพิวเตอร  ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล เชน แผนจานบันทึกขอมูล, กระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงานปลัด อบต. เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 494,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสํานักงานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม, คากระแสไฟฟ้าสาธารณะในสวนที่เกิน
สิทธิ์, คากระแสไฟฟ้าคางจาย ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชในราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย และคาใชจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภท
นี้  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เขาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่
สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวีคาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และ
หมายความรวมถึงคาใขจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใข
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบลงทุน รวม 190,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 190,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารแบบรางเลื่อนระบบมือผลัก  จํานวน 
2  ตู

จํานวน 52,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารแบบรางเลื่อนระบบมือ
ผลัก  จํานวน 2 ตู
ขนาด : กวาง 197(W) x ลึก 91.4(D) x สูง 221(H) 
เซนติเมตร (cm) มีชองทางเดิน 64 มิลลิเมตร ราคาที่กําหนดเปน
ราคาที่รวมคาติดตั้งแลว 
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 1986
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่
เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1. วัตถุประสงค : เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ
เรียบรอย
2. เหตุผลควาจําเปน : เนื่องจากตูเอกสารที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  180 ลําดับที่  3
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนสําหรับหองประชุม อบต.บาน
ทาม จํานวน  1  ชุด

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนสําหรับหองประชุม 
อบต.บานทาม จํานวน  1  ชุด
ประกอบไปดวย
- เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนหองประชุม  1  เครื่อง
- ไมโครโฟนหองประชุม สําหรับ ประธาน  1 ไมโครโฟน
- ไมโครโฟนหองประชุม สําหรับ ผูรวมประชุม  10 ไมโครโฟน
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัติเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1986 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1. วัตถุประสงค : เพื่อใชในการประชุมตางๆขององคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม
2. เหตุผลควาจําเปน : เนื่องจากชุดไมโครโฟนหองประชุมฯ 
เกิดการชํารุด
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  181  ลําดับที่  6

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด จํานวน 36,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1
 ชุด ราคา 36,800  บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล ราคา30,000บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 Core) มีความเร็วนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2  GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภายติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภายขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามรถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Diskขนาดความจุไมนอย
กวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย
- เครื่องสํารองไฟฟ้า  ราคา 2,500 บาท มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไม
นอยกวา 800 VA (480 Watts)สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอย
กวา 15 นาที
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต ราคา 4,300 บาท
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษA4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษA4 ไมนอยกวา 10
 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
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- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2562 
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตถุประสงค : เพื่อใหพนักงานไดมีครุภัณฑคอมพิวเตอร
ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลควาจําเปน : เนื่องจากคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  184  ลําดับที่  11

2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 1,400 บาท
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-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตร
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่องๆละ 700
 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz - สามารถใช
งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง
นอย
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2562 
โดยมีเหตุผลดังนี้
1 วัตถุประสงค : เพื่อรองรับการยกเลิกการขอสําเนาเอกสาร
สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. เหตุผลควาจําเปน : เนื่องจากอุปกรณอานบัตร
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  มีไมเพียงพอในการปฏิบัติ
งาน 
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 180 ลําดับที่  4
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนปกครองอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 คาใชจายตามโครงการจัดงาน วัฒนธรรม ประเพณี รัฐ
พิธี งานปรจําป เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอง
ถิ่น และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระมหากษัตริย
ไทยและพระบรมวงศานุวงศ ฯลฯ ตามหนังสืออําเภอศรีมหา
โพธิ ที่ ปจ 0618/ว600  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ของ อบต. บานทาม หนา 138 ลําดับที่ 2
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพื้นที่อยางมีสวนรวม 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมสัมมนาและจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น หรือจางหนวยงานภายนอกจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และ
การทบทวนแผนชุมชน เพื่อจัดทําพื้นที่อยางมีสวนรวม เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาดอกไม คาเชาสถานที่ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
กรรมการผูแทนภาคประชาชน คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   
พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  155  ลําดับที่  8

คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางสถาบันการศึกษาในการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม และอื่นๆ เปนไปตามพะราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 156 ลําดับที่  9
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,032,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,314,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,314,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงานสวน
ตําบลในสังกัดกองคลัง ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง,  เจา
พนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน/ชํานาญงาน, เจาพนักงาน
พัสดุ ปฎิบัติงาน/ชํานาญงาน, เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปฎิบัต
 ิงาน/ชํานาญงาน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-
2563) รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงิน
เดือน เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล  เปนไปตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงาน
สวนตําบลในสังกัดกองคลัง ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับตน) 
ตั้งจายจากเงินรายได  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 380,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดใน
สังกัดกองคลัง  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี, ผูชวยเจา
พนักงานจัดเก็บรายได ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ
. 2561-2563) รวมตําแหนงวาง เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางชั่วคราว ในสังกัดกองคลัง ตําแหนง ผูชวย
นักวิชาการเงินและบัญชี,  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ฯลฯ
 ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวมตําแหนง
วาง  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 
ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสังกัดกองคลัง ตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ตั้งจายจากเงินรายได  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสังกัดกองคลัง ใน
กรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  

วันที่พิมพ : 23/1/2563  10:03:29 หนา : 24/78



คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบานในสังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ในสังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได  เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได  
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ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีพิพากษา คาติดตั้ง
เครี่องรับสัญญาณตางๆ คารับวารสารและสิ่งพิมพ ฯลฯ หรือจาย
เปนคาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม, คาจางเหมาบุคคล
ภายนอกเพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให
บริการประชาชนในภารกิจที่ขาดแคลนและไมซ้ําซอนกับภารกิจ
ปกติ เปนตน ตามหนงสือกระทรวงมหาดไทย   มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  158  ลําดับที่  12
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก อบต. ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
อบต. ในสังกัดกองคลัง โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝก
อบรม สัมมนา ประชุมตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน ตามภารกิจแลอํานาจหนาที่ของ อบต. ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจายนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได  

โครงการประชาสัมพันธใหความรูประชาชนเกี่ยวกับภาษีและคา
ธรรมเนียมตางๆ ของ อบต.

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลัก
เกณฑ ขั้นตอนและระยะเวลาจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดของ อบต. การจัดกิจกรรมใหความรูแกผู
ประกอบการ และผูที่มีหนาที่เสียภาษีรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่
สนใจ และเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหความรู
เกี่ยวกับการชําระภาษี เชน ป้ายตางๆ  การใหบริการประชา
สัมพันธการจัดเก็บภาษีเชิงรุก การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการจัดเก็บรายได มีคาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาป้ายประชาสัมพันธ แผนพับประชา
สัมพันธ คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ  เปนไป
ตามรพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  158 ลําดับที่  13
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ  ครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความดูแลของกองคลัง เพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากภาครัฐ 

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุสํานักงานตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล  เชน  กระดาษ, 
ปากกา, ดินสอ, ไมบรรทัด, ตลับผงหมึก, น้ําหมึกปรินท, ธง
ชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ, เกาอี้พลาสติก, ตรา
ยาง, นาฬิกาตั้งหรือแขวน, พระบรมฉายาลักษณ, น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ เพื่อใชในกองคลัง  เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุคอมพิวเตอร  ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล เชน แผนจานบันทึกขอมูล, กระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 ฯลฯ เพื่อใชในกองคลัง  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบลงทุน รวม 88,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารแบบรางเลื่อนระบบมือผลัก  จํานวน 
2  ตู

จํานวน 52,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารแบบรางเลื่อนระบบมือ
ผลัก  จํานวน 2 ตู
ขนาด : กวาง 197(W) x ลึก 91.4(D) x สูง 221(H) 
เซนติเมตร (cm) มีชองทางเดิน 64 มิลลิเมตร ราคาที่กําหนดเปน
ราคาที่รวมคาติดตั้งแลว 
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือ
ปฏิบัตื  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 1986
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่
เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1. วัตถุประสงค : เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ
เรียบรอย
2. เหตุผลควาจําเปน : เนื่องจากตูเอกสารที่มีอยูไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  189  ลําดับที่  17  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด จํานวน 36,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1
 ชุด ราคา 36,800  บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล ราคา30,000บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 Core) มีความเร็วนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2  GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภายติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภายขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามรถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Diskขนาดความจุไมนอย
กวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย
- เครื่องสํารองไฟฟ้า  ราคา 2,500 บาท มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไม
นอยกวา 800 VA (480 Watts)สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอย
กวา 15 นาที
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต ราคา 4,300 บาท
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษA4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษA4 ไมนอยกวา 10
 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
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- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2562 
โดยมีเหตุผลดังนี้
1. วัตถุประสงค : เพื่อใหพนักงานไดมีครุภัณฑคอมพิวเตอร
ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลควาจําเปน : เนื่องจากคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  190  ลําดับ
ที่  19  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
1) โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลวันสงกรานต (7 วัน
แหงความปลอดภัย)  จํานวน  10,000.- บาท
2) โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม (7 วันแหงความ
ปลอดภัย) จํานวน 10,000.- บาท
3) โครงการอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย จํานวน 20,000
.- บาท
4) โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรและป้ายเตือน จํานวน 20,000
.- บาท
เพื่อจายเปน
1) คาดําเนินโครงการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน การดําเนินงานตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัย ที่อยูในภารกิจหนาที่ดานการจัด
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ระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย
2) กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล การรณรงคสวมหมวกนิรภัย การอบรมใหความรูสราง
จิตสํานึกใหกับประชาชนเกี่ยวกับกฏหมายจราจร สงเสริมการจัด
ทําใบขับขี่โดยถูกตอง การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ สรางวินัย
จราจร การใชรถใชถนนรวมกันดวยความปลอดภัย การป้องกัน
ภัยทางถนนแกประชาชน การติดกระจกโคง เปนตน
คาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาจัดทําแผนพับ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาโฆษณาเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสูจิบัตร คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  136  ลําดับที่  24  

คาใชจายในการดําเนินงานสรางความมั่นใจดานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
1) โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.
2) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. แหงชาติ
3) โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
4) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชุมชน
เพื่อจายเปน
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1) การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสอดคลองกับ
ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยการซักซอม
และดําเนินการตามแผนป้องกันฯ การจัดใหมีระบบการแจงเตือน
ประชาขน
2) จัดกิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันแก
ประชาชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน การฝกอบรมใหความรู อปพร. การฝกซอมแผนอพยพผู
ประสบสาธารณภัย การใหความรูแกเด็กในโรงเรียนและ
ประชาชนเกี่ยวกับภัยตางๆ การฝกอบรมพัฒนาทักษะการใช
อุปกรณกูชีพกูภัยแกประชาชนพนักงานเจาหนาที่และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝกซอมภาคสนาม นําแนวทางแขงขัน
กีฬากูภัยมาใชเพิ่มทักษะศักยภาพแกบุคลกรงานสาธารณภัยเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาสมณาคุณวิทยากร คาใชจาย
ในการเดินทางของวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนพับ คาจัดทําคูมือปฏิบัติ
งาน คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดทํา
เอกสาร คาจัดทําใบประกาศนียบัตร คาสารดับเพลิง เบื้องตน คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของโดยคาใขจาย
ทุกรายการดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  137  ลําดับที่  25  

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค ชนิด 6 ลอ 
จํานวน 1 คัน

จํานวน 2,500,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค ชนิด 6
 ลอ จํานวน 1 คัน มีปริมาตรความจุไมนอยกวา 6,000
 ลิตร  เครื่องยนตดีเซล มีกําลังสูงสุด  ไมนอยกวา 200 แรง
มา  และอื่น ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลบานทาม กําหนด (เปน
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือปฏิบัติ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้ออยางประหยัด)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1. วัตถุประสงค : เพื่อลําเลียงน้ําชวยดับเพลิงในยามเกิดเพลิง
ไหม เพื่อลําเลียงน้ําดื่ม น้ําใชใหกับประชาชนในยามที่เกิดภัย
แลง และเพื่อฉีดลางพื้นถนน รดน้ําตนไม ตามหนวย
งานราชการ หรือประชาชนรองขอ
2. เหตุผลควาจําเปน : เนื่องจากตําบลบานทามประสบปญหา
อัคคีภัย เกิดเพลิงไหม ตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่อยู
ไกล การชวยเหลือไมทันทวงที ทําใหเกิดความเสียหายในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน อีกทั้งการจัดหาน้ําดื่ม น้ําใชใหกับ
ประชาชนเพื่อบรรเทาปญหา
ที่เกิดจากภัยแลง
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การชวยเหลือผูประสบภัยเพลิงไหมไดทันทวงที และ
ลดการเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
พื้นที่
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) อบต. บานทาม หนา  185  ลําดับที่  13
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,117,000 บาท

งบบุคลากร รวม 727,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 727,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 550,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงานสวน
ตําบลในสังกัดกองการศึกษา ตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา,  นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ใหจายตาม
คําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล
เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 
จํานวน 300,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ใหแก ตําแหนง ขา
ราชการครู / พนักงานครู / ครูผูดูแลเด็ก  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2561-2563) รวมตําแหนงวาง  ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
หนังสือสํานักงาน   กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558, ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562  
จํานวน 250,000  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงาน
สวนตําบลในสังกัดกองการศึกษาฯ
ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ตําแหนง ผูอํานวยการ
กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน)
ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดใน
สังกัดกองการศึกษาฯ ตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวมตําแหนง
วาง  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558, ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางชั่วคราว ในสังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวมตําแหนงวาง เปนไปตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0893.4/ว276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554, ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาเชาบาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบานในสังกัดกองการศึกษาฯ จํานวน 15,000.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก ขาราชการครู/พนังกงานครู/ครูผู
ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน 
จํานวน 10,000.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2562, 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ในสังกัดกองการศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได  
จํานวน 15,000.- บาท
เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการ
ครู/พนักงานครู ครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได จํานวน 15,000.- บาท
เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีพิพากษา คาติดตั้ง
เครี่องรับสัญญาณตางๆ คารับวารสารและสิ่งพิมพ ฯลฯ หรือจาย
เปนคาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม, คาจางเหมาบุคคล
ภายนอกเพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให
บริการประชาชนในภารกิจที่ขาดแคลนและไมซ้ําซอนกับภารกิจ
ปกติ, คาจางเหมาและบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ เปนตน ตามหนงสือกระทรวงมหาดไทย   มท 0808.2/ว
 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก อบต. ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของอบต. โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนฝกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่
ของ อบต. ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ, หรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหสามารถใชงาน ไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุสํานักงานตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล  เชน  กระดาษ, 
ปากกา, ดินสอ, ไมบรรทัด, ตลับผงหมึก, น้ําหมึกปรินท, ธง
ชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ, เกาอี้พลาสติก, ตรา
ยาง, นาฬิกาตั้งหรือแขวน, พระบรมฉายาลักษณ, น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ เพื่อใชในกองการ
ศึกษาฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุงานบานงาน
ครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประเภทประกอบและอะไหล เชน หมอ, กระทะ, มีด, ถาด, แกว
น้ํา, จานรอง, ถวยชาม, ชอนสอม, กระจกเงา, กระติกน้ํา
รอน, กระติกน้ําแข็ง, แปรง, ไมกวาด, น้ํายาดับกลิ่น, ผงซัก
ฟอก, ผาปูโตะ, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เพื่อใชในกองการ
ศึกษาฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุโฆษณาและเผย
แพร ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประเภทประกอบและอะไหล เชน ขาตั้งกลอง, เลนส
ซูม, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร, ฟิลม, 
เมมโมรีการด, ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เพื่อใชในกองการ
ศึกษาฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได   4,176.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 824.-  บาท  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุคอมพิวเตอร  ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล เชน แผนจานบันทึกขอมูล, กระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส เกตต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 ฯลฯ เพื่อใชในกองการศึกษาฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม, คากระแส
ไฟฟ้าคางจาย ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,188,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 748,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 456,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาจัดสถานที่ คา
คณะกรรมการตัดสิน คาเชาเตนท 
คาเชาเครื่องเสียง คาของรางวัล  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขัน
กีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  138 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 256,400 บาท

1) คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวน 171,500 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
ใชขอมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 30
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 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน 245 วัน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1636 ลงวันที่ 20 เมษายน 2562 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  139  ลําดับที่  4

2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 51,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาในการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเลนเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย หนวยการวัดประสบการณเรื่องตางๆ และเสริมสราง
พัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ใช
ขอมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 30
 คน อัตราคนละ 1,700 บาทตอป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0893.2/ว 801
 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  139  ลําดับที่  5

3)  คาหนังสือเรียน จํานวน 6,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
ใชขอมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 30
 คน อัตราคนละ 200 บาทตอป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1636 ลงวันที่ 20
 เมษายน 2562   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  140  ลําดับที่  6

4) คาอุปกรณการเรียน  จํานวน 6,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม ใชขอมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 จํานวน 30 คน อัตราคนละ 200 บาทตอป  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  140  ลําดับที่  7

5) คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน 9,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม ใชขอมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 จํานวน 30 คน อัตราคนละ 300 บาทตอป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว1636 
ลงวันที่ 20 เมษายน 2562    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  141  ลําดับที่  8

6) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน 12,900 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
ตางๆ สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ใชขอมูลจํานวนเด็ก
เล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 30 คน อัตราคนละ 430
 บาทตอป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561, ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1636 ลงวัน
ที่ 20 เมษายน 2562     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  141  ลําดับที่  9

ค่าวัสดุ รวม 292,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 292,000 บาท
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1) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่จัดตั้งขึ้นเองของ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม องคการบริหารสวนตําบลบาน
ทามใชขอมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 จํานวน 30 คน 
จํานวน 260 วัน
2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดอรัญไพรศรีเพื่อจายเปนคา
อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ใชขอมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 92 คน จํานวน 260
 วัน(อปท. เปนหนวยงานจัดซื้อจัดจางใหแกสถานศึกษาตาม
ภารกิจถายโอนงบประมาณ อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไมใช
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) เปนเพียงราคาจัด
สรรตามหลักเกณฑที่ไดทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ อบต
. นําเงินรายไดสมทบรวมตั้งงบประมาณรองรับ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561 
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 58,224 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  จํานวน 233,776 บาท 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต. บานทาม หนา  142  ลําดับที่  10
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งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 440,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษา ปที่ 6 (โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี)
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวนนักเรียน 92 คน จัดสรร 100
 % ของจํานวนนักเรียน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200
 วัน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต. บานทาม หนา  143  ลําดับที่  9
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
สําหรับเด็กและเยาวชน  เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารคาอาหา
วางและเครื่องดื่ม  คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาของที่ระลึก ในการ
ศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินโครงการ   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใขจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  144 ลําดับที่  12 

โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับประชาชน จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
สําหรับประชาชน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารคา  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาของที่ระลึก ในการ
ศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินโครงการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใขจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  144 ลําดับที่  13

วันที่พิมพ : 23/1/2563  10:03:29 หนา : 47/78



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามปฏิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิง สมเด็จเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวงควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายได 

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ติดตอภายในหมูบาน/ชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

คาใชจายในการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคติดตอภายในหมูบาน/ชุมชน
1. โครงการรณรงค ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
จํานวน 100,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โครงการรณรงค ป้องกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก ไดแก กิจกรรมรณรงค ป้องกันและ
ควบคุม
ไขเลือดออก กิจกรรมสงเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน   เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ เคมีภัณฑตางๆ  คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
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ถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  132 ลําดับที่  20 
2. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามปฏิ
ธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอก
หญิง สมเด็จเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวงควัฒน วรขัตติยราชนารี  จํานวน 50,000
.- บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ  โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามปฏิธาน ศาสตราจารย พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ไดแก กิจกรรมรณรงคป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา กิจกรรมสงเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน กิจกรรมการเตรียมความพรอมการแกไขโรค
ติดตอ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ คาสํารวจจํานวนสัตวสุนัขและแมวที่มีเจาของและไมมีเจา
ของการจัดซื้อวัคซีนและเคมีภัณฑตางๆ  คาจางเหมาบริการ
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว927
 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  132 ลําดับที่  21 

คาใชจายในการดําเนินงานดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
ภายในหมูบาน/ชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

คาใชจายในการดําเนินงานดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
ภายในหมูบาน/ชุมชน
-เพื่อเปนคาใขจายตามโครงการ ดังนี้
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1. โครงการรณรงค และสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การ
คัดแยกขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 3Rs จํานวน 50,000
 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โครงการรณรงค และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกําจัด
ขยะอยางถูกวิธี 3Rs ไดแก กิจกรรมการรณรงคการลดปริมาณ
ขยะกิจกรรมการใหความรูการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะที่ถูก
วิธี 3Rs กิจกรรมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะของหมู
บาน/ชุมชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอปกรณ คาจัดซื้อถังขยะ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน การแขงขัน
กีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา  133 ลําดับที่  22 
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นที่ตําบลบานทาม 
จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในตําบลบานทามเชน กิจกรรมการปลูกตนไม การกําจัด
วัชพืชพื้นที่สาธารณะทั้งสองขางทาง การกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ เปนตน เชน คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอปกรณ คาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม,  พะราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม 133 ลําดับที่  23 

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 160,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/คณะ
กรรมการชุมชน ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขหมู
บานละ 20,000.- บาท เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข เชนโครงการอบรมหมอชาวบานในพระราช
ประสงค, โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม ,โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเปนตน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม 134 ลําดับที่  24 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาในสิ่งของที่เปนวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย ตามประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน วัสดุทางการแพทยตางๆ  น้ํายา
ตางๆ  เวชภัณฑเคมีภัณฑ  เปลหามคนไข  เครื่องมือวิทยา
ศาสตร และวัสดุอื่นที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม 135 ลําดับที่  24
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนากลุมคนพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูตางๆ แกผู
พิการ  ผูดอยโอกาส และผูที่เกี่ยวของ เชนคาจัดทําเอกสาร คา
กระเป๋าเอกสาร คาป้าย และเอกสารประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําใบเกียรติ
บัตร/ใบประกาศนียบัตร คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม  หนา 122 ลําดับที่  3 
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คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูที่เกี่ยว
ของ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูตางๆ แกผูสูง
อายุ และผูที่เกี่ยวของ เชนคาจัดทําเอกสาร คากระเป๋าเอกสาร คา
ป้าย และเอกสารประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําใบเกียรติบัตร/ใบ
ประกาศนียบัตร  คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 122 ลําดับที่  4 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,314,280 บาท

งบบุคลากร รวม 884,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 884,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงานสวน
ตําบลในสังกัดกองชาง  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง, นักจัดการ
งานชาง ปฏิบัติการ/ชํานาญการ, นายชางโยธา ชํานาญงาน ฯลฯ
 ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวมตําแหนง
วาง  ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของ
พนักงานสวนตําบล  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงาน
สวนตําบลในสังกัดกองชาง 
ตั้งจายจากเงินรายได  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ตําแหนง ผูอํานวยการ
กองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
ตั้งจายจากเงินรายได 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 113,280 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกอง
ชาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวมตําแหนงวาง เปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางชั่วคราวในสังกัดกองชาง ตําแหนง ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2561-2563) รวมตําแหนงวาง เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน 
กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสังกัดกองชาง ตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและ
พนักงานสวนตําบลในสังกัดกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรได   เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได  
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ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 330,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีพิพากษา คาติดตั้ง
เครี่องรับสัญญาณตางๆ คารับวารสารและสิ่งพิมพ คาจางออก
แบบ คาวิศวกรรับรองแบบ ฯลฯ หรือจายเปนคาจางเหมาแรงงาน
ของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม, คาจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหนาที่สนับ
สนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนในภารกิจที่ขาด
แคลนและไมซ้ําซอนกับภารกิจปกติ  เปนตน เปนไปตามหนงสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก อบต. ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ อบต. ในสังกัดกองชาง โดยจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน ตามภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของ อบต. ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ, หรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหสามารถใชงาน ไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได  

ค่าวัสดุ รวม 505,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุสํานักงานตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล เชน กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, ไม
บรรทัด, ตลับผงหมึก, น้ําหมึกปรินท, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ, เกาอี้พลาสติก, ตรายาง, นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน, พระบรมฉายาลักษณ, น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ เพื่อใชในกองชาง เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล เชน ไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟ้า, เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า, ฟิวส, สายไฟฟ้า, หลอดไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า, รีซี
สเตอร, เบรกเกอร, จานรับสัญญาณดาวเทียม, ดอกลําโพง, แผง
วงจร, ผังบังคับไฟ ฯลฯ เพื่อใชในกองชาง เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุกอสรางตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล เชน ไมตางๆ, คอน, จอบ, สิ่ว, เสียม, เทปวัด
ระยะ, โถสวม, อางลางมือ, สวาน, ตะปุ, ปูน
ซีเมนต, ทราย, กระเบื้อง, เหล็กเสน, ปูนขาว, ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา, ทอตางๆ  ฯลฯ เพื่อใชในกองชาง เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุยานพาหนะและขน
สง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประเภทประกอบและอะไหล เชน ไขควง, ประแจ, แม
แรง, กระจกโคงมน, กรวยจราจร, สัญญาณไฟกระพริบ, ยางรถ
ยนต, สายไมล, ฟิลมกรองแสง, เบรค, ครัช, พวง
มาลัย,แบตเตอรี่, หัวเทียน, ลอ, หมอน้ํา ฯลฯ เพื่อใชในกอง
ชาง  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประเภทประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามัน
ดีเซล, น้ํามันเบนซิน, แกสหุงตม, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันจารบี ฯลฯ
 เพื่อใชในกองชาง  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุคอมพิวเตอร  ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท
ประกอบและอะไหล เชน แผนจานบันทึกขอมูล, กระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส เกตต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 ฯลฯ เพื่อใชในกองชาง เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุอื่น  ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภทประกอบและ
อะไหล เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า, ตะแกรงกันสวะ, หัววาลวเปิด-ปิด
แกส ฯลฯ เพื่อใชในกองชาง  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าเสียงไรสายขององคการบริหารสวน
ตําบล
บานทาม  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาวิศวกรรับรองแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
กอสราง
ฐานอํานาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
กฎกระทรวงการกําหนดอัตราคาจางผูใหการบริหารงานจางออก
แบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 160 ลําดับที่  15 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 744,000 บาท
งบบุคลากร รวม 398,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 398,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกอง
ชาง ตําแหนง พนักงานขับเครี่องจักรขนาดเบา และคนงานประจํา
รถขยะ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวม
ตําแหนงวาง  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางชั่วคราวในสังกัดกอง
ชาง ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา และคนงานประจํา
รถขยะ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) รวม
ตําแหนงวาง  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  

งบดําเนินงาน รวม 346,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับ
พนักงานจาง ในสังกัดกอชางตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักร
ขนาดเบา และคนงานประจํารถขยะ ตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ตั้งจายจากเงินรายได  
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ค่าใช้สอย รวม 316,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 316,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล
บานทาม จํานวน  216,000.- บาท เพื่อจายเปนคาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีพิพากษา คาติดตั้งเครี่องรับสัญญาณตางๆ คารับ
วารสารและสิ่งพิมพ ฯลฯ หรือจายเปนคาจางเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม, คาจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหนาที่สนับ
สนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนในภารกิจที่ขาด
แคลนและไมซ้ําซอนกับภารกิจปกติ เปนตน ตามหนงสือกระทรวง
มหาดไทย  มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได 
 2) เพื่อจายเปนคาเชาที่ทิ้งขยะนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล
บานทาม จํานวน 100,000.- บาท ตามหนงสือกระทรวง
มหาดไทย  มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ของ อบต. บานทาม หนา  123  ลําดับที่  5
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุอื่นๆ  ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภทประกอบและ
อะไหล เชน ถังขยะ เปนตน  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชา
ชน เพื่อใหบริการชําระภาษีนอกสถานที่ การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารทางราชการ และใหความรูดานกฎเกณฑ กฎหมายขอ
บังคับ เปนตน ใหแกประชาชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ เปนไปเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต. บานทาม หนา 124 ลําดับที่  6 
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โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับประชาชนในพื้นที่ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมอาชีพ
สําหรับประชาชนในพื้นที่ โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน คา
ป้าย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุป
รกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ เปนไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 , เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการการรับเงิน การเบิก จาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 124 ลําดับที่  7 

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริม
สรางความเขมแข็งของครอบครัว โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย เชน คาป้าย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปรกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ  ฯลฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 , เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 125 ลําดับที่  8 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนปกครองอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการ
ป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปงบ
ประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามหนังสืออําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว600  ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562, ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต. บานทาม หนา 127 ลําดับที่ 11

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธตอตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมการออกกําลังกาย ให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เชื่อมความสัมพันธที่ดีภายใน
ตําบล การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การพัฒนาทักษะดานการ
กีฬา เสริมสรางความเขมแข็งภายในตําบล หางไกลยาเสพติด
อยางยั่งยืน  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการคาจัดสถานที่ คาเครื่อง
เสียง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกตรองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 126 ลําดับที่  9 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคง
ทน  และวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภทประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน ลูก
ฟุตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล และรายการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
วัสดุกีฬาของศูนยกีฬาหมูบาน/ตําบล เพื่อใชสําหรับฝกซอมและ
แขงขันกีฬาระดับตางๆ และเพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ไดใชเลนกีฬา ออกกําลังกาย หางไกลยาเสพ
ติด เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 583  ลงวันที่ 6
 พฤษภาคม 2547 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 126 ลําดับที่  10 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2562 โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน คา
ประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเงินรางวัล และของรางวัล  คาเชา
เวที คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการฯ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 146 ลําดับที่  15 
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โครงการประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณี
สงกรานต ประจําป 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน คา
ประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาเชา
เวที คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการฯ  เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 146 ลําดับที่  16 

โครงการประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา ประจําป 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชนคา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย อื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการฯ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 147 ลําดับที่  17 
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โครงการรวมจัดงานวันอนุรักษมรดกไทย เทิดไทองคสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสวันคลายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมจัด/และ/หรือรวมงานวัน
อนุรักษมรดกไทย เทิดไทองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคลายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563  ประกอบดวย คา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการฯ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 148 ลําดับที่  18 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 623,800 บาท

งบลงทุน รวม 623,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 623,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทาโพธิ์ (สาย
คันกั้นน้ําชลประทานทาแห-บานทาโพธิ์)  หมูที่ 6 ตําบลบานทาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 181,500 บาท

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.50 เมตร ยาว 91.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 318.50
 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 2 ขางๆละ 0.30 เมตร
ฐานอํานาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 84 ลําดับที่ 60
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2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสองคร (ซอย
บานผูชวยธงชัย ชาญธนู) หมูที่ 5 ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 185,000 บาท

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 106
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 318.00
 ตารางเมตรพรอมลงลูกรังไหลทาง 2 ขางๆละ 0.50 เมตร
ฐานอํานาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 83 ลําดับที่  58 

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบานดอนวัว (สายเลียบคลองตาทอง) 
หมูที่ 5 ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 52,100 บาท

- ปรับปรุงถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 435
 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 326
 ลูกบาศกเมตร
ฐานอํานาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 64 ลําดับที่ 21
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4. โครงการถมดินปรับภูมิทัศนบริเวณหนาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทาอุดม หมูที่ 2 ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

จํานวน 160,200 บาท

- ถมดินปรับพื้นที่กอสราง กวางเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 31
  เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 3.85 เมตรรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 217 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 1,336
 ลูกบาศกเมตร
ฐานอํานาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 120 ลําดับที่  134 

5. โครงการจัดทําป้ายบอกทาง (ป้ายแนะนํา) จํานวน 5 ป้าย จํานวน 45,000 บาท

- จัดทําป้ายบอกทางพรอมติดตั้ง จํานวน 5 ป้ายๆละ 9,000
.- บาท
ป้ายขนาด 60x180 เซนติเมตร แผนเหล็กซิงค หนา 0.50
 มิลลิเมตร พื้นที่สติกเกอรสะทอนแสง 3M ขอความ องคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม  พรอมลูกศรและระยะทาง  พื้นป้ายสี
ฟ้าสะทอนแสง อักษรสีขาว เสนขอบป้ายสีขาว เสาเหล็ก คสล
.สําเร็จรูป ขนาด 4x4 นิ้ว ทาสีพลาสติก
ฐานอํานาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 120 ลําดับที่ 135

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

จํานวน 50,000 บาท

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9  จํานวน 20,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ดานการเกษตร
ไดแก กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุพืช โครงการสง
เสริมการปลูกพืชหมุนเวียน โครงการฝกอบรมใหความรูเกษตร
แผนใหม  การสรางเครือขายการมีสวนรวมของภาคประชาชนการ
กระตุนเตือน เสริมสรางจิตสํานึก ตลอดจนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีคาใชจายในการจัดกิจกรรมจัดฝกอบรม จัด
ประชุม การจัดตั้งกลุมเครือขายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการเกษตร การ
จัดกิจกรรมนํารอง การปรับปรุงแกไขปญหาการเกษตรดาน
ตางๆ การติดตามประเมินผล และกิจกรรมอื่นๆ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาจัด
ทําเอกสาร คาจัดทําสื่อเผยแพรขอมูล คาป้ายประชา
สัมพันธ  แผนพับ คูมือการปฏิบัติงาน คาตอบแทน การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําใบประกาศนีย
บัตร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 161 ลําดับที่  1 
2. โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา  จํานวน 30,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา
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ไดแก กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา การสราง
เครือขายการมีสวนรวมของภาคประชาชนการกระตุนเตือน เสริม
สรางจิตสํานึก ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวพระ
ราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โดยมีคาใช
จายในการจัดกิจกรรมจัดฝกอบรม จัดประชุม การจัดตั้งกลุมเครือ
ขายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการเกษตรการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา การจัด
กิจกรรมนํารอง การปรับปรุงแกไขปญหา การติดตามประเมิน
ผล และกิจกรรมอื่นๆ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อ
เผยแพรขอมูล คาป้ายประชาสัมพันธ  แผนพับ คูมือการปฏิบัติ
งาน คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดทํา
เอกสาร คาจัดทําใบประกาศนียบัตร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอ
ถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 161 ลําดับที่  2 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย
เกี่ยวกับ การอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา  ป่าไม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน 40,000 บาท
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1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู ความเขาใจเรื่อง
หญาแฝกและพืชยึดหนาดินกับการอนุรักษดินและ
น้ํา  จํานวน 20,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรู ความเขาใจเรื่องหญาแฝกและพืชยึดหนาดินกับการ
อนุรักษดินและน้ํา  โดยมีคาใชจาย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาจัดทํา
เอกสาร คาจัดทําสื่อเผยแพรขอมูล คาป้ายประชาสัมพันธ คา
พาหนะ คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใช        
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 163 ลําดับที่  5 
2. โครงการปลูกป่ารวมใจลดโลกรอน  จํานวน 20,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกป่ารวมใจลดโลก
รอน โดยมีคาใชจาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บานทาม หนา 163 ลําดับที่  6 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,898,000 บาท

งบกลาง รวม 9,898,000 บาท
งบกลาง รวม 9,898,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 76,000 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รอยละ 5 ของคา
จาง/เงินเดือน พนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม จํานวน 70,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
2. เพื่อจายเปนเงินทมทบกองทุนประกันสังคม รอยละ 5 ของคา
จาง/เงินเดือน พนักงานจางตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก
เล็ก จํานวน 6,000 บาท เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําป 2562
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือกิจการประปาที่องคการบริหารสวน
ตําบล
บานทามรับผิดชอบดูแลฯ
ฐานอํานาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ตั้งจายจากเงินรายได 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
ขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2552  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับ
ผูสูงอายุ 60-69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ป จะได
รับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ป
ขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หรือตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต. บานทาม หนา 129 ลําดับที่  14 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท

-เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพแกผูพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิ
จะไดรับเบี้ยความพิการ อัตราคนละ 800 บาทตอเดือนจํานวน 12
 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหแกคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หรือ
ตาม กฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต. บานทาม หนา 129 ลําดับที่  15 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและได
ทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาด
ผูอุปการะ ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผู
ป่วยเอดสจะไดรับเบี้ยยังชีพ อัตราคนละ 500 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 หรือตามกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต. บานทาม หนา 129 ลําดับที่  16 

สํารองจาย จํานวน 418,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายนกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวนซึ่งไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย,วาตภัย, อัคคีภัย, ภัยแลง, ภัยหนาว. แผนดิน
ไหว, ดินโคลนถลม หรือเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน เกษตรกร และเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจาก
ที่งบประมาณตั้งจายไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2561, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0313.4/ว667  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หรือกรณีที่มีหนังสือ
สั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้
ตั้งจายจากเงินรายได 
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชลอความเร็ว
รถ เปนตน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจาเงินรายได ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต. บานทาม หนา 128 ลําดับที่ 13

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.) ตําบล
บานทาม

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) ตําบลบานทามและองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง สมทบไดไมต่ํา
กวา 40% ของงบประมาณที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (ประมาณการจากการคํานวณประชากร x 45
 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
 1263  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 180,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น โดยคํานวณจายในอัตรารอยละ 1 ของงบประมาณรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไมรวมรายไดประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให เงินอุดหนนุนทุกประเภท และ
เงินจายขาดเงินสะสม) 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 79,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนแกลูกจางประจําถายโอนขอ
งอคการบริหารสวนตําบลบานทาม เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2556
ตั้งจายจากเงินรายได 
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