
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง

อําเภอ บางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,182,100 บาท

งบบุคลากร รวม 5,419,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวน 
  ตําบล /รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

- คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลเดือนละ 
  20,400 x 12 เดือน  เป็นเงิน 244,800 บาท

- คาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเดือนละ  
  11,220 x 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา
  เป็นเงิน 269,280  บาท        
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวน 
  ตําบล/ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหาร 
  สวนตําบลฯ พ.ศ. 2554 เพื่อจายดังนี้

- คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน 
  ตําบล เดือนละ 1,750 x  12 เดือน   
  เป็นเงิน 21,000 บาท

- คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหาร 
  สวนตําบล  เดือนละ  880 x  12 เดือน 
  จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน  21,120  บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหาร 
  สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

- คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
  เดือนละ  1,750 x 12 เดือน  เป็นเงิน 21,000 บาท

- คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  เดือนละ 880 x 12 เดือน  จํานวน 2 อัตรา 
                                    เป็นเงิน  21,120 บาท   

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร 
  สวนตําบลเดือนละ  7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน  
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
- คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เดือนละ  11,220 x 12 เดือน  
                                    เป็นเงิน 134,640  บาท

- คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน 
  ตําบล   เดือนละ  9,180 x 12 เดือน  
                                    เป็นเงิน 110,160 บาท

- คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
  เดือนละ  7,200 x 18 อัตรา จํานวน  12 เดือน
                                   เป็นเงิน 1,555,200  บาท

- คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เดือนละ  7,200 x 12 เดือน   
                                  เป็นเงิน  86,400 บาท   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,848,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,021,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีดังนี้ 
(1) นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) ระดับกลาง 
    อัตราเงินเดือน 39,190 x12เป็นเงิน 470,280  บาท
(2) นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) ระดับต้น  
    อัตราเงินเดือน 34,110 x 12 เป็นเงิน409,320 บาท
(3 นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสํานักงานปลัด)ระดับต้น
    อัตราเงินเดือน 33,000x12 เป็นเงิน 396,000  บาท
(4) นักเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
     อัตราเงินเดือน18,840 x12 เป็นเงิน 226,080 บาท
(5) นักทรัพยากรบุคลากร (ปก/ชก) 
     อัตราเงินเดือน15,840 x12เป็นเงิน 190,080  บาท
(6) นิติกร (ปก/ชก)  
     อัตราเงินเดือน 16,220 x12 เป็นเงิน194,640 บาท
(7) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)   
    อัตราเงินเดือน 11,250 x12 เป็นเงิน 135,000 บาท   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ 
  พนักงานสวนตําบล 
  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  เดือนละ  2,000 x 12  

วันที่พิมพ : 8/4/2564  09:16:11 หน้า : 4/63



เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนพนักงานสวนตําบล    
  นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)  ระดับกลาง 
  เดือนละ  7,000 x 12      เป็นเงิน  84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารพนักงานสวนตําบล 
  - ตําแหนง นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) ระดับกลาง 
   เดือนละ  7,000 x 12   เป็นเงิน  84,000 บาท
 - ตําแหนง นักบริหารงานท้องถิ่น(รองปลัด อบต.) ระดับต้น
   เดือนละ  3,500 x 12    เป็นเงิน  42,000 บาท
- ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าสํานักปลัด) ระดับต้น
  เดือนละ  3,500 x 12   เป็นเงิน  42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 523,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานตามภารกิจ ดังนี้
 - ผู้ชวยเจ้าหน้าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
   เดือนละ  21,320 x 12      เป็นเงิน  255,840 บาท

-  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  เดือนละ  13,290 x 12      เป็นเงิน  159,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
  เดือนละ   9,000 x 12      เป็นเงิน  108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,660 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
   ตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ      
   เดือนละ  1,305 x 12 เดือน  เป็นเงิน  15,660  บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
   ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป     
   เดือนละ  1,000 x 12 เดือน  เป็นเงิน  12,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,382,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 559,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี 
    พิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
    พนักงานจ้างที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิ
    ได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
     (เงินรางวัลประจําปี)    
(2)  คาตอบแทนเกี่ยวกับการคัดเลือก การตรวจ และ 
      ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อจายเป็นคาใช้จาย 
      ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง   
(3)  คาตอบแทนให้กับคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
      คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ผู้แทนชุมชนในการ 
      ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน   
(4)  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือผู้ปฏิบัติ 
      ราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา 
  ราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
  การจายคาตอบแทน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง 
  มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
  2550
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คาเชาบ้าน จํานวน 129,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล
  ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบได้แกคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน 
  หรือคาผอนชําระเงินกู้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ 
  สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
  พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ที่ มท 0808.4/ว296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
  สวนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ โดยถือปฏิบัติ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ 
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 2,210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ให้ผู้รับจ้าง 
   ทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา
   คาจ้างเหมาทําความสะอาดสถานที่ราชการ คาจ้าง 
   เหมาแรงงาน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
   สถานที่ราชการ คาจ้างเหมาซอมแซมทรัพยสิน ฯลฯ
-  คาบอกรับวารสารเชน หนังสือพิมพ ราชกิจจานุ 
   เบกษา ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
   เป็นต้น คาเย็บหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
   คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย 
   แพร (จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ 
   กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ
   ตาง ๆ) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 
    คาบริการรับใช้  คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
    คําพิพากษา  คารังวัดที่ดินสาธารณะ  คาติดตั้งไฟฟ้า 
    คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ 
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับ 
   พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิเบิกได้
   ตามระเบียบฯ
- คาจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็ปไซดและคาเชาพื้นที่ 
   โดเมนของ อบต.เสาธง โดยถือปฏิบัติตามพระราช 
  บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   พ.ศ. 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
   ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
   เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ 
   พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา 
   ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

- คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  โดย 
  คํานวณให้ตั้งงบประมาณได้ไมเกินร้อยละ 1 ของราย 
  ได้จริง ของปีงบประมาณที่ลวงมา  ไมรวมรายได้จาก 
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจายขาดเงินสะสม 
  และเงินที่มีผู้อุทิศให้   
- คาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ 
  กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม 
  กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ 
  กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกร 
  ปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ใน 
  การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจาย 
  ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวม 
  ถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
  เข้ารวมประชุมโดยให้ตั้งแยกจากคารับรอง ข้อ 1 
  อยูในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน 
  ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ. 2558 หลักเกณฑการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง 
   ไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
   คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
   พ.ศ. 2555 
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คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและผู้บริหาร

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย งบประมาณในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
  อีกดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
  สวนตําบลและผ้บริหาร และการสนับสนุนการเลือก
  ตั้งสภาผ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา กรณีครบ 
  วาระ ยุบสภาหรือแทนตําแหนงที่วาง
 - คาใช้จายในการในการประชาสัมพันธ การรณรงค 
   การเลือกตั้ง การให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ 
  ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ 
  เมืองในการเลือกตั้ง ในสวนที่เกี่ยวข้องกับองคการ 
  บริหารสวนตําบลเสาธง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
  ที่ มท 0023.12/ว 1722 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม
  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
  รายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในแผน
  พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565 ) หน้า 91 
  ลําดับที่ 1 
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คาใช้จายในจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย การดําเนินการจัดกิจกรรมและ 
  โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือ 
  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ 
  พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
- เพื่อเป็นคาใช้จายการจัดกิจกรรมในการ 
  ประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวก
  ให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธี 
  ตาง ๆ 
- เพื่อเป็นคาใช้จาย เป็นการสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
  ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
  มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที่ 
  24 สิงหาคม  2553 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2564) หน้า 92 ลําดับที่ 6 
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คาใช้จายอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา / 
  คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล /คาพวง 
  มาลัยชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา / คา 
  ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน/เงินชวยเหลือ 
  พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ 
- เพื่อเป็นคาใช้จาย คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
  หรือสัมมนา สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา 
  ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน 
  ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
  และคาใช้จายอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล 
  ลูกจ้างประจํา สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานจ้าง 
  หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- คาชดใช้เสียหายหรือสินไหมทดแทน สําหรับองคการ 
  บริหารสวนตําบล  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)

โครงการ/กิจกรรมสําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวนตําบลเสาธง หลักสูตรทบทวน

จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อสําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
  ประจําองคการบริหารสวนตําบลเสาธง หลักสูตรทบทวน 
  เป็นผู้ชวยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัยในระดับพื้นที่  ตามหนังสือดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรม 
  ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ และหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ อย 0023.12/ว 1722 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย 
  ประจําปี พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) หน้า 92 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 8/4/2564  09:16:12 หน้า : 12/63



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริการ
สวนตําบลเสาธง

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนา
  ศักยภาพการปฏิบัติงานของ สมาชิก พนักงาน 
  พนักงานจ้าง อบต.เสาธง และบริการประชาชนโดย
  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ให้แกคณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)   หน้า 91  ลําดับ 3

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
  สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน

- เพื่อเป็นคาใช้จายการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ 
   รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็น
  ที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชน
  ชาวไทยทั้งชาติ

- เพื่อเป็นคาใช้จายกิจกรรม การจัดฝึกอบรม ประชุม 
  ชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
  ที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเน้นการ 
  มีสวนรวมของประชาชนในชุมชนตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน 
  การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาของ อปท. 
   พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  (2561 – 2565)  หน้า 92 ลําดับที่ 4
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย ในการจัดทําโครงการเสริมสร้าง 
  คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน 
  ให้กับพนักงานสวนตําบลและลูกจ้างขององคการบริหาร 
  สวนตําบลเสาธง และรวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
  ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง 
  มหาดไทย วาด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก 
  อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏใน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(2561 – 2565) หน้า 91 ลําดับ 3

โครงการออกหนวย อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการออกบริการประชาชนนอก 
  สถานที่ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 
  (2561 - 2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้ 
  สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
  คาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอย 
  สวนกรณีที่ อปท. เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา 
  ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ
   1.  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจาก 
       คาใช้สอย
   2.  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา 
       ทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ  
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติ 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
 เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย 
 จายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ 
 ประมาณ (1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณา 
 ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี 
     ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไม 
     ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย 
    ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซม 
    แล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บ 
    กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด ฯลฯ
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แกของที่โดยสภาพมี 
     ลักษณะเมื่องใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
    แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
    หรือคงสภาพเดิม เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ,
    ปากกา,ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
 ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก 
    ของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ 
    ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
    ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นซอมบํารุงปกติหรือ
    คาซอมกลาง) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
     ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
     2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
     (2561 – 2565)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้ได้ 
  มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น 
  รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ 
  ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้
  ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน 
  หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส  
  ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร  ลูกถ้วยสายอากาศ เครื่องรับ 
  โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตามหนังสือ 
  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248  
  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบ้านงานครัว 
  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,  หนังสือ 
 กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ 
 พิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
 จําแนกประเภทรายจายตามหลักการจําแนกประเภท 
 รายจายตามงบประมาณ (1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
 ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี 
    ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไม 
   ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย 
   ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซม 
   แล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
   กรอบรูป ฯลฯ
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แกของที่โดยสภาพมี 
    ลักษณะเมื่องใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
    แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
    หรือคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น 
    แปรง  ไม้กวาด ฯลฯ
 ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก 
    ของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ 
    ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
    ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นซอมบํารุงปกติหรือคาซอม 
    กลาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อให้ 
   ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ 
   ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
   หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง 
   รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง 
   วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง 
   รักษาทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ 
  ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
  แมแรง ไขควง ล๊อคเกียร ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมอง 
  ข้างรถยนต กระจกโค้งมน สายพานใบพัด ครัช ฯลฯ 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 
   1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน 
   พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อให้ได้ 
  มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ 
  ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
  หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง ราย 
  จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา 
  ทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง 
  ชําระพร้อมกับวัสดุ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิง 
   น้ํามันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต รถ 
  จักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248  
  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ห้าปี (2561 – 2565)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เพื่อให้ได้ 
  มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ 
  ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
  หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย 
  เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย 
  เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
  ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม 
  กับวัสดุ เชน เพื่อจายเป็นคาฟิลมและล้างอัดขยายภาพ 
   ป้ายประชาสัมพันธ แผนพับประชาสัมพันธ วารสาร 
   ประชาสัมพันธ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ 
  มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ 
  เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจาย 
  เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา 
  ทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง 
  ชําระพร้อมกับวัสดุ เชน อุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
   เชน แป้นพิมพ แผนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ ผ้าหมึก 
   กระดาษตอเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 268,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน ที่มีอยูในความ
  รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของสํานักงาน องคการบริหาร 
  สวนตําบลเสาธง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทและอินเตอรเน็ตของ 
  สํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ 
  คาดวงตราไปรษณียากร คาลงทะเบียน คาเชาตู้ไปรษณีย 
  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ 
  อินเตอรเน็ต ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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งบลงทุน รวม 3,330,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะพับอเนกประสงคแบบพับครึ่ง จํานวน 60,000 บาท

 -   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค ขนาด  
     5 ฟุต แบบพับครึ่งได้สําหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติ
     งานตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
     จํานวน  30 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
      -  โต๊ะพับอเนกประสงค ขนาด 5 ฟุต แบบพับครึ่ง
      -   ขาโต๊ะสามารถเก็บได้
      -   หน้าโต๊ะแบบ HDPE (Hight Density 
          Polyethylene) หนาไมน้อยกวา 42 มิลลิเมตร
          ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 
         ไมน้อยกวา 180 x 74 x 74 เซนติเมตร
      -  โต๊ะมีความหนาไมน้อยกวา 42 มิลลิเมตร
     (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น 
     ข้างเคียง เนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐาน 
     ครุภัณฑ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
      (2561 – 2565) หน้า  111   ลําดับที่  7

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน/ครุภัณฑ 
  สํานักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี 
  เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จาย 
  จากคาใช้สอยสวนกรณีที่ อปท. เป็นผู้ดําเนินการ 
  ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ
  1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจาก
     คาใช้สอย
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา 
     ทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ ปรากฏในแผนพัฒนา
     ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) ปรากฏในแผนพัฒนา
     ห้าปี หน้า 75 ลําดับ 7
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,200,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3,000,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่ดิน จํานวนไมน้อยกวา 4 ไร 
   ละเอียดตามการจัดทํารางขอบเขตของงาน 
   และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  หน้า 96 ลําดับ 2

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (ซึ่งมิใช 
  เป็นการซอมแซมปกติ) 

- คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล 
  หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง 

- คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
  สิ่งกอสร้าง ตั้งจายจากปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)  หน้า 96 ลําดับ 5
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา 
  ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อ การจัดหา หรือปรับปรุง     
  ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง
    
- เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
  จากการให้บริการประชาชนขององคการบริหารสวน   
  ตําบลในด้านตาง ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)  

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนิน 
  การศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนขององคกร 
  ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอบางปะหัน  
  ประจําปีงบประมาณ 2564 ให้แกองคการบริหารสวน
  ตําบลเสาธง  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,373,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,686,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,686,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,238,520 บาท

 (1) นักบริหารงานการคลัง  
อัตราเงินเดือน 36,300 x 12  เป็นเงิน 435,600 บาท 
 (2) นักวิชาการเงิน (ปก/ชก)
 อัตราเงินเดือน 26,980 x 12 เป็นเงิน 323,760 บาท
 (3) นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก) 
อัตราเงินเดือน 16,220 x 12 เป็นเงิน 194,640 บาท
 (4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปก/ชง)  
อัตราเงินเดือน 11,510 x 12 เป็นเงิน 138,120 บาท
 (5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปก/ชง)   
อัตราเงินเดือน 12,200 x 12 เป็นเงิน 146,400 บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปก/ชง) 
อัตราเงินเดือน 2,000 x 12 เป็นเงิน  24,000 บาท
(2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปก/ชง)   
 อัตราเงินเดือน  2,000 x 12 เป็นเงิน  24,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างชั่วคราวให้แก พนักงานจ้างภารกิจ ดังนี้
(1)  ผู้ชวยนักวิชาการคลัง
 อัตราเงินเดือน 21,420 x 12 เป็นเงิน  257,040 บาท
(2)  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 อัตราเงินเดือน  9,870 x 12 เป็นเงิน   118,440 บาท      
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างภารกิจ 
   ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ อัตราเงินเดือน  2,000 x 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 542,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,680 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 66,680 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี 
    พิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
    พนักงานจ้างที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิ
    ได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
     (เงินรางวัลประจําปี)    
(2)  คาตอบแทนเกี่ยวกับการคัดเลือก การตรวจ และ 
      ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อจายเป็นคาใช้จาย 
      ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง   
(3)  คาตอบแทนให้กับคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
      คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ผู้แทนชุมชนในการ 
      ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา 
   ราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
   ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย 
   การจายคาตอบแทน พ.ศ. 2559 ,หนังสือกระทรวง 
   มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1562 
   ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล
   ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบได้แกคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน 
   หรือคาผอนชําระเงินกู้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ 
   สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
   พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ 
   ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
   สวนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบโดยถือปฏิบัติ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ 
   เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 260,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ให้ผู้รับจ้าง 
   ทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา 
   คาจ้างเหมาทําความสะอาดสถานที่ราชการ คาจ้าง 
   เหมาแรงงาน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถาน 
   ที่ราชการ คาจ้างเหมาซอมแซมทรัพยสิน ฯลฯ
-  คาบอกรับวารสารเชน หนังสือพิมพ ราชกิจจานุ 
   เบกษา ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
   เป็นต้น คาเย็บหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
   คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
   เผยแพร (จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ 
   กระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) 
   คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ คาบริการรับใช้  
   คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คารังวัด 
   ที่ดินสาธารณะ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา
   คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ 
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับ 
   พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
   ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
   ระเบียบฯโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
  จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 
   ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ 
   และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ 
   ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
    และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน 
    ทรัพยสิน หรือการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ 
    ทะเบียนทรัพยสิน รวมถึงคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวกับการ
    จัดทําแผนที่ภาษีและทรัพยสิน ฯลฯ ปรากฏในแผน 
    พัฒนาห้าปี (2561 – 2565) หน้า 86 ลําดับที่ 18

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน 
  ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ 
  ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
  2558,หลักเกณฑการเบิกคาใช้จายในการเดินทางไป 
  ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ 
  พ.ศ. 2555 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้ 
  สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
  คาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอย 
  สวนกรณีที่ อปท. เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา 
  ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ
   1.  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจาก 
       คาใช้สอย
   2.  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา 
       ทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ  ปรากฏในแผนพัฒนา 
       ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติ 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
  ที่เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท 
  รายจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ 
  ประมาณ (1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการ 
  พิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี 
   ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน 
   หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถ 
   ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
   ไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ 
   ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด  ฯลฯ
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แกของที่โดยสภาพมี 
   ลักษณะเมื่องใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
   หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือ
   คงสภาพเดิม เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา 
   ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
   ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก 
   ของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ 
   ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิม 
   ที่มีลักษณะเป็นซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง) 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อให้ 
   ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ 
   ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
   หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง 
   รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง 
   วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง 
   รักษาทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ 
  ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
  แมแรง ไขควง ล๊อคเกียร ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมอง 
  ข้างรถยนต กระจกโค้งมน สายพานใบพัด ครัช ฯลฯ 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 
   1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน 
   พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ 
  มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ 
  เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อ 
  ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ 
  ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย 
 เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
 ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ 
 วัสดุ เชน อุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ 
  แผนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ ผ้าหมึก กระดาษตอเนื่อง 
  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  (2561 – 2565)
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งบลงทุน รวม 144,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,800 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อจักรยานยนต จํานวน 44,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ขนาด  
  110 ซีซี  แบบเกียรธรรมดา ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
  ขั้นต่ํา
  (1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือ 
      ขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถ 
       จักรยานยนตตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
  (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
  (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตาม 
      มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปรากฏในแผน 
      พัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพิ่มเติมฉบับ 2 (2561 – 2565) 
      หน้า  22 ลําดับที่  6

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง 
  กอสร้าง
-  คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคล 
   หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
-  คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสร้างหรือให้ได้มา
   ซึ่งสิ่งกอสร้าง 

วันที่พิมพ : 8/4/2564  09:16:12 หน้า : 31/63



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 557,600 บาท

งบบุคลากร รวม 342,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 135,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง)  อัตราเงิน
เดือน ๆละ 11,250 x 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงาน 
  สวนตําบล
 (1) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง) 
  อัตราเงินเดือน ๆละ 2,000 x 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างภารกิจ 
   ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   อัตราเงินเดือน ๆ ละ 13,285 x 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,980 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพให้แกพนักงานจ้าง
     ตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
     และบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 1,415x12
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งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย โครงการฝึกอบรมและทบทวนความ
  รู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร 
  ทบทวน และคาใช้จายในการดําเนินงานของศูนย อปพร. 
  อบต.เสาธง ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565) หน้า 93 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด/กิจกรรมบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการรณรงคป้องกัน 
  และแก้ไขปญหายาเสพติด กิจกรรมสงเสริมให้ความรู้ 
  เกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
  รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 
  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)  หน้า 93   ลําดับที่ 2

ประเภทคาใช้จายโครงการออกตรวจรวม อปพร. ขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโครงการออกตรวจรวม 
  อปพร. ขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง  รวมถึง   
  คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ    
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
  หน้า 94   ลําดับที่ 3
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน 
   แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามโครงการดําเนิน 
   การป้องกันและ ลดอุบัติภัยทางถนน เชน เทศกาล     
   ปีใหม/เทศกาลสงกรานต และการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ  
   อื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ อปพร./ กํานัน/ผู้ใหญบ้าน / 
   สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
   ที่มีคําสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจายเป็นคาเบี้ย เลี้ยง    
   คาพาหนะ  คําจัดสถานที่คาน้ําดื่ม, น้ําแข็ง ,กาแฟ 
   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผน
   พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2563 หน้า 85
   ลําดับที่ 5)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการศูนยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จาย ในการดําเนินโครงการรณรงค 
   ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันขึ้น
   ปีใหมติดตอกันหลายวัน เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิต 
   รางกายและทรัพยสิน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
   คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ
   ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามหนังสือกระทรวง 
   มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 
   15 กรกฎาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ห้าปี (2561 – 2565)  หน้า 90 ลําดับที่ 4

 - เพื่อเป็นคาใช้จาย ในการดําเนินโครงการรณรงค 
   ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
   วันสงกรานต วันหยุดติดตอกันหลายวัน ลดการ
   สูญเสียด้านชีวิต รางกายและทรัพยสิน เชน 
   คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  
   รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) 
   หน้า 90 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมความรู้และการป้องกันสาธารณภัยให้ความรู้แก
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการทําโครงการสงเสริม
   ความรู้ การป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน การให้ 
   ความรู้เกี่ยวการเกิดภัยพิบัติและการเฝ้าระวังการเกิด 
   สาธารณภัย การป้องกันในกอนเกิด ขณะเกิด และหลัง 
  เกิดภัยพิบัติในแบบตาง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) หน้า 91 ลําดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับอาสาสมัคร 
  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององคการบริหาร 
  สวนตําบเสาธง ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติงาน หมวก 
  เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,152,880 บาท

งบบุคลากร รวม 992,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 992,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 614,880 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงิน 
   ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
   (1) นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)  
       เดือนละ15,060 x 12   เป็นเงิน  180,720 บาท
   (2) ครูอันดับ ค.ศ.1  
       เดือนละ 20,740 x 12  เป็นเงิน  248,880  บาท
   (3) ครูอันดับ ค.ศ.1  
       เดือนละ 15,440 x 12   เป็นเงิน  185,280 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 366,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างตําแหนงพนักงานจ้างตามภารกิจ 
   ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา 
   เดือนละ  20,500 x 12 

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
   ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก
   เดือนละ  9,000 x 12  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเพมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
    ตามภารกิจ ตําแหนง ผ้ดูแลเด็ก
    เดือนละ 1,000 x 12

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จาย ในการจัดงานรัฐพิธี  งานวันเฉลิม 
   พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน 
   ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชารากรณ พระวชิรเกล้า 
   เจ้าอยูหัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม 
   ราชชนนีพันปีหลวง (วันแมแหงชาติ)  ฯลฯ
-  เพื่อเป็นคาใช้จาย ในการจัดงานรัฐพิธี  วันคล้าย
   วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
   (วันชาติและวันพอแหงชาติ)  งานวันปิยมหาราช  
   23 ตุลาคม งานปกป้องสถาบันฯ  ฯลฯ 
 - รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานรัฐพิธี  
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที่ 
   24 สิงหาคม  2553 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ห้าปี (2561 – 2565) หน้า 92 ลําดับที่ 6 

คาใช้จายโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและ 
  เยาวชน ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสาธง            
   รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) 
  หน้า 1 ลําดับที่ 106
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คาใช้จายโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนกิจกรรม
  เพื่อสงเสริมการศึกษา รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ 
  ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) หน้า 106 ลําดับที่ 2

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,627,590 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 779,590 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 255,090 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 255,090 บาท

- เพื่อจายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร 
  สถานศึกษา ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
  เสาธง จํานวน  18 คน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
  วัดทางกลาง จํานวน 15 คน  รวมเป็น  33  คน 
  ขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง ดังนี้
    1. คาสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย 
        พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 33 x 20 x 245  
        เป็นเงิน 161,700 บาท
   2. จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนา
       เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเสาธง
       จํานวน  33 x 1,700  เป็นเงิน 56,100  บาท
   3. คาหนังสือเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ 
       บริหารสวนตําบลเสาธง จํานวน 2 แหง  
      จํานวน  33 x 200 เป็นเงิน   6,600 บาท
   4. คาอุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ 
      บริหารสวนตําบลเสาธง จํานวน 2 แหง  
      จํานวน  33 x 200 เป็นเงิน   6,600 บาท
   5. คาเครื่องแบบนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ 
      บริหารสวนตําบลเสาธง จํานวน 2 แหง  
      จํานวน  33 x 300 เป็นเงิน   9,900 บาท
   6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
      องคการบริหารสวนตําบลเสาธง จํานวน 2 แหง  
     จํานวน  33 x 430 เป็นเงิน   14,190 บาท
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
    0893.2 / ว 1981 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
    0893.3 / ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีห้า (2561 – 2565) 
    หน้า 107 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 524,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบ้านงานครัว 
    สําหรับใช้ภายในศูนยเด็กเล็ก ได้แก ศูนยพัฒนาเด็ก 
    เล็กวัดเสาธงเกา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    วัดทางกลาง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ 
    จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
    0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและ 
    ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
    หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    (1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการพิจารณาออก 
    เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ
    มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไม 
    ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย 
    ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซม 
    แล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
    กรอบรูป ฯลฯ
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แกของที่โดยสภาพมี 
    ลักษณะเมื่องใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป  
    แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
    หรือคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น 
    แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
    ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก 
    ของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ 
    ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
    ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นซอมบํารุงปกติหรือคาซอม 
    กลาง)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
    (2561 – 2565) หน้า 108  ลําดับที่ 4
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 470,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกโรงเรียน 
  ภายในเขต ดังนี้
- โรงเรียนวัดเสาธง จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 
  7.37บาท มีนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 จํานวน102 คน 
 
- โรงเรียนทางกลาง  จํานวน 260 วัน อัตราคนละ  
  7.37 บาท มีนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 จํานวน
  110 คน  เป็นเงิน  

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเสาธง และโรงเรียนวัด 
  ทางกลาง จํานวน 2 ศูนย รวมเด็กนักเรียนทั้งหมด  
  33 คน  จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) 
  หน้า 108 ลําดับที่ 5

วัสดุการศึกษา จํานวน 39,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสื่อการศึกษาศูนย
  เด็กเล็ก ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
   (2561 – 2565)

งบเงินอุดหนุน รวม 848,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 848,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 848,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
    องคการบริหารสวนตําบลเสาธง ประจําปีงบประมาณ 2564
    ให้แกเด็กนักเรียน  
    (ข้อมูลจัดสรรยอด ณ วันที่  10  มิถุนายน  2563)
  - โรงเรียนวัดเสาธง จํานวน  200 วัน  อัตราคนละ  20 บาท
     มีนักเรียนชั้นอนุบาล - ป. 6 จํานวน 102 คน เป็นเงิน 
     408,000  บาท
  -  โรงเรียนวัดทางกลาง จํานวน  200 วัน อัตราคนละ 20 บาท
      มีนักเรียนชั้นอนุบาล - ป. 6 จําวน  110 คน เป็นเงิน
     440,000  บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 355,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

 -  เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
    เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี 
    ภาวะพึ่งพิงจายให้กับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มี 
    ภูมิลําเนาในเขต

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนางานการแพทยฉุกเฉินระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้บริการประชาชนในพื้น
  ที่ด้านงานการแพทยฉุกเฉิน ขององคกรปกครองสวน
  ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 
  2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553  และ หนังสือที่ มท 
  0808.2/ว 1722 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม  2563 เรื่อง 
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
  ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  (2561 – 2565) หน้า 98 ลําดับที่ 2
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คาใช้จายโครงการสงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม

จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมการบริหารจัดการ 
  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตามกิจกรรม เชน กิจกรรมการสร้างจิตสํานึกรักษ
  สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ , กิจกรรมการกําจัดผักตบชวา  
  และวัชพืชในแหลงน้ํา , กิจกรรมการสงเสริมและให้ 
  ความรู้เรื่องการจัดการขยะอยางครบวงจร , 
  กิจกรรมการณรงคสร้างจิตสํานึก และวินัยในการ 
  อนุรักษทรัพยากรน้ํา กิจกรรมการรณรงคเพื่อป้องกัน 
  และแก้ไขมลพิษทาง  อากาศ  โดยถือปฏิบัติตาม 
  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว  3028 ลงวันที่ 15 
  กรกฏาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) 
  หน้า 98  ลําดับที่ 4

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทําหมันสุนัข/แมว จํานวน 110,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโครงการสงเสริมและ 
   สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม 
  กําเนิดสุนัขและแมว เชน จัดซื้อวัคซีน ,อุปกรณทางการ 
  แพทยในการทําหมัน สุนัขและแมว และ ตามปณิธาน 
  ของ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
  ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
  วรขัตติยราชนารี ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 
  สวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 
  ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ในการคุมกําเนิดสุนัขและแมว 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)  
  ลําดับที่ 30
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม การป้องกัน 
    และแก้ไขสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
    0624/ ว 7552 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
    0211.5/ว 0503 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
    0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
    0804.5/ว 0924 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ 2563

โครงการสนับสนุนกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนในเขต องคการ
บริหารสวนตําบลเสาธง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนกิจกรรม เชน กิจกรรม 
  การฝึกอบรมให้ความรู้สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  การยกระดับคุณภาพชีวิต ตรวจดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
  พัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครสาธารสุข (อสม.), 
  กิจกรรมสงเสริมและให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข 
  ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน อยางเข้มแข็งและยั่งยืน
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
  ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่  25  เมษายน 2561 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) 
  หน้า 15 ลําดับที่ 35

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ 
  ขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
  คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ 
  ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
  วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมสงเสริมการ 
  ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 
  ลงวันที่ 10 เมษายน
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ สารเคมีน้ํายาพนหมอกควัน 
  ทรายอะเบท ในการใช้ป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
  น้ํายาหรือชุดตรวจปสสาวะ ใช้ในการตรวจหาสารเสพติด 
  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) 
   หน้า 80 ลําดับที่ 6

งานโรงพยาบาล รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม การรจัดกิจกรรมรณรงค 
    การให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรคติดตอ 
    กับเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชนในเขต 
   - เพื่อจายเป็นการป้องกันและให้ความรู้โรคเอดส และ 
     โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
  - เพื่อจายเป็นการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน 
     การป้องกันและระงับโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 
     (โควิค - 19) 
  - เพื่อจายเป็นการป้องกันและระงับโรคติดตอรวมถึงการ 
     ควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ฯลฯ  ปรากฏในแผน 
     พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)หน้า 98 ลําดับที่ 4
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

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

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนสวนราชการที่ขอรับการอุดหนุน
  กิ่งกาชาด  อําเภอบางปะหัน  ประจําปี 2564  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)  
  หน้า 89 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,864,040 บาท

งบบุคลากร รวม 631,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 631,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 580,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงิน 
  ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ดังนี้
  (1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)  
      อัตราเงินเดือน ๆ ละ 36,860 x 12 เดือน 
      เป็นเงิน  442,320  บาท
  (2) นายชางโยธา (ปง/ชง) 
      อัตราเงินเดือน ๆ ละ 11,510 x 12 เดือน  
      เป็นเงิน 138,120 บาท    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
   นายชางโยธา  (ปง/ชง)
   อัตราเงินเดือน ๆ ละ 775 x 12 เป็นเงิน 9,300 บาท   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร และเงินเพิ่ม 
   ประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผู้บริหาร  
   (1) ผู้อํานวยการกองชาง
       อัตราเดือนละ  3,500 x 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,082,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี 
    พิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
    พนักงานจ้างที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิ
    ได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
     (เงินรางวัลประจําปี)    
(2)  คาตอบแทนเกี่ยวกับการคัดเลือก การตรวจ และ 
      ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อจายเป็นคาใช้จาย 
      ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง   
(3)  คาตอบแทนให้กับคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
      คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ผู้แทนชุมชนในการ 
      ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน   
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา 
  ราชการให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและ 
  พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
  วันหยุดราชการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร 
  ท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ให้ผู้รับจ้างทําการ 
  อยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมา 
  ทําความสะอาด คาจ้างเหมาซอมแซมทรัพยสิน เป็นต้น 
  คาบอกรับวารสารเชน หนังสือพิมพ   ราชกิจจานุเบกษา 
  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นต้น คาเย็บ 
  หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก   คาตักสิ่งปฏิกูล คาเชา 
  ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร(จ้างเหมาโฆษณาและ 
  เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 
  คาบริการรับใช้  คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
  คําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง 
  โทรศัพท ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  (2561 – 2565)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุง 
  รักษาหรือซอมแซมยานพาหนะและขนสง   คาบํารุง 
  รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง คาบํารุงรักษา 
  หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ปรากฏในแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 204,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติ 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
  เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
  รายจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
  งบประมาณ (1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบงการ 
  พิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี 
  ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน 
  หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย ไมสามารถ 
   ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
   ไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ 
   ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด ฯลฯ
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แกของที่โดยสภาพมี 
   ลักษณะเมื่องใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
   หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือ
   คงสภาพเดิม เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,
   ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
   ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก 
   ของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ 
   ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิม 
   ที่มีลักษณะเป็นซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง) 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้ได้ 
   มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ 
   ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
   หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง 
   รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง 
   วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง 
   รักษาทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจาย
   ที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน หลอดไฟฟ้า เทปพันสาย 
   ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส  ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร  ลูกถ้วย 
   สายอากาศ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ 
   ดาวเทียม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
   ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อให้ 
   ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ 
   ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
   หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง 
   รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง 
   วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง 
   รักษาทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ 
  ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
  แมแรง ไขควง ล๊อคเกียร ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมอง 
  ข้างรถยนต กระจกโค้งมน สายพานใบพัด ครัช ฯลฯ 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 
   1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน 
   พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 49,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อให้ได้ 
  มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ 
  ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
  หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง 
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา 
  ทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง 
  ชําระพร้อมกับวัสดุ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิง 
  น้ํามันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต 
  รถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248  
  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ห้าปี (2561 – 2565)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ 
  มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ 
  เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจาย 
  เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา 
  ทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง 
  ชําระพร้อมกับวัสดุ เชน อุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
  เชน แป้นพิมพ แผนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ ผ้าหมึก 
  กระดาษตอเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุง 
   รักษาหรือซอมแซมยานพาหนะและขนสง  
   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ปรากฏ
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
  สิ่งกอสร้าง (ซึ่งมิใชเป็นการซอมแซมปกติ) 
- คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล 
  หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง 
- คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
  สิ่งกอสร้างตั้งจายจากปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 35,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี 
    ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
    การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
    สภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อ 
    ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย 
    เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา 
     ทรัพยสินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง 
     ชําระพร้อมกับวัสดุ  เชน ดิน หิน ทราย ไม้  ค้อน 
     ลิ่ม จอบ เสียม ตะปู ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ ตาม 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248  
     ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง 
     ถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ให้ผู้รับจ้าง 
  ทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา 
  คาจ้างเหมาทําความสะอาดสถานที่ราชการ คาจ้าง 
  เหมาแรงงาน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถาน 
  ที่ราชการ คาจ้างเหมาซอมแซมทรัพยสิน ฯลฯ
-  คาบอกรับวารสารเชน หนังสือพิมพ ราชกิจจานุ 
   เบกษา ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
   เป็นต้น  คาเย็บหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
   คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
   และเผยแพร (จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง 
   วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ 
   ตาง ๆ) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 
   คาบริการรับใช้  คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
   คําพิพากษา  คารังวัดที่ดินสาธารณะ  คาติดตั้งไฟฟ้า 
   คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ 
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับ 
  พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิเบิกได้
  ตามระเบียบฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราช 
  บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  พ.ศ. 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
  ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ 
  พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
  คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 555,200 บาท

งบบุคลากร รวม 535,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 535,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงิน 
  ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ปก/ชก) 
  อัตราเงินเดือน ๆ ละ 28,560 x 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 192,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  
  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
  เดือนละ 16,040 x 12 เดือน 

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

โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จาย ในการจัดประชุมประชาคม 
   การปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน ในระดับตําบล
   เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงคาใช้ 
   จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
  คาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาของ อปท. 
  พ.ศ. 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3842 
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด 
  ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565) หน้า 91 ลําดับที่ 1 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสงเสริมกิจกรรมสถานที่ทองเที่ยวภายเขต องคการบริหาร
สวนตําบลเสาธง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสงเสริมกิจกรรมสถานที่ทองเที่ยวภายเขต 
  องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ  
  ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

โครงการสงเสริมกิจกรรมด้านสตรี และครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนกิจกรรม เชน การฝึกอบรมให้ 
  ความรู้การสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี การสงเสริมการ 
  เทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ภายในครอบครัว  
  การป้องกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว การพิทักษ 
  และคุ้มครองสิทธิสตรี การสงเสริมเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
  ครอบครัว การสงเสริมการสร้างสุขภาพของครอบครัว 
  การพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อความมั่นคง    
  รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

โครงการสงเสริมฝึกอบรมและพัฒนากลุมอาชีพ ของประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมและพัฒนากลุม 
  อาชีพตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ตําบลเสาธง และ 
  ตําบลทางกลาง รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ 
  ดําเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565) หน้า 89  ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนกิจกรรม เชน การฝึกอบรมให้ 
   ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   และผู้ด้อยโอกาส สงเสริมศักยภาพของคนพิการและ
   ผู้ด้อยโอกาส การพิทักษและคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อย 
   โอกาสและคนพิการ การสงเสริมการสร้างงาน 
   สร้างรายได้ การเสริมสร้างกําลังใจและตระหนักถึง 
   คุณคาของตนเอง รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ 
   ดําเนินโครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
   (2561 – 2565)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนกิจกรรม เชน การฝึกอบรมให้ 
  ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสงเสริมการสร้างงาน
  สร้างอาชีพ การเตรียมความพร้อมสูวัยผู้สูงอายุ 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การสงเสริมศักยภาพ 
  ของผู้สูงอายุ  รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ 
  ดําเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

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

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
    ให้เด็กภายในเขต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
    (2561 - 2565)
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คาใช้จายโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้าง
ความสามัคคีภายในหมูบ้าน

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมการแขงขันกีฬาเพื่อ
    ออกกําลังกายสร้างความสามัคคีภายในหมูบ้านสําหรับ
    ประชาชนในพื้นที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
    (2561 - 2565)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี 
  ตาง ๆ เชน งานประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง 
  รวมถึงงานที่สงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
  ท้องถิ่น และพุทธศาสนา ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
  อยุธยามรดกโลกและงานกาชาดจังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2564  ให้แก ที่ทําการ 
  ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายการในฝึกอบรมโครงการสงเสริม 
   การเกษตรตาง ๆ  ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
  สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ปรากฏในแผน 
  พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุไม้ พันธุ
พืช อาหารสัตว ปุ๋ย  ยาฆาแมลง ยาฆาหญ้า ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,487,110 บาท

งบกลาง รวม 10,487,110 บาท
งบกลาง รวม 10,487,110 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
   ร้อยละห้า พร้อมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจ้าง 
   องคการบริหารสวนตําบลเสาธง สงเป็นเงินสมทบใน 
   อัตราเดียวกัน โดยให้ถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน 
   ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 
   ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  พระราชบัญญัติประกัน 
   สังคม พ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
   และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81     
   ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ปรากฏในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปี 
   2564 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย 
   เจ็บป่วย ตาม หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางาน 
   ให้แกนายจาย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
   ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4172 
   ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน 
   สมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,824,000 บาท

-  เพื่อจายการรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ 
   ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาด้วยหลักเกณฑการ 
   จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ขององคการปกครอง
   สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  
   ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (2561-2565) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,169,600 บาท

- เพื่อจายการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
  ให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดง 
  ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ 
  พิการไว้กับ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตาม 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจาย 
  เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
  ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่ 
  เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  (2561 – 2565)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ตามระเบียบกระทรวง 
  ไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ 
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือที่ มท 
  0808.2/ว 2550  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2556 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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สํารองจาย จํานวน 180,631 บาท

 -  เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธาณภัยเกิดขึ้น หรือ 
    กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือ 
    คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ 
    บรรเทาปญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็น 
    สวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย 
    น้ําป่าไหลหลากแผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว 
    วาตภัย อัคคีภัย ไฟฟ้า และหมอกควัน
    ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถน 
    ที่ มท 0801.4/ ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถน 
    ที่ มท 0801.4/ ว 1656  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถน 
    ที่ มท 0808.2/ ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการจราจรการแก้ไข
   ปญหาเกี่ยวกับกรจัดการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
   ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
   จราจร กระจกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวย
   จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสนํา เส้าล้มลุก
   จราจร เสื้อจราจร ยางจราจร ยางชะลอความเร็วรถ
   เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
   หน้า 91 ลําดับ 8

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 80,154 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   ประจําปี ตามหลักเกณฑไมน้อยกวาร้อยละ 40 
   ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก 
   ประกันสุขภาพแหงชาติ) ปรากฏในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 122,725 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  สวนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของ 
  ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจายทั่วไป 
  โดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้และเงินที่มี
  ผู้อุทิศให้ (ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2563 
   = 12,725,000  x 1 %  = 122,725  ) ปรากฏในแผน 
  พัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 – 2565)
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