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พื้นที่ 20.88 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,876 คน
ชาย 1,856 คน

หญิง 2,020 คน

ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก
อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอกจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,995,341.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,506,732.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,391,499.03 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 95,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 25,228,660.90 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 101,500.88 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 59,945.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 278,284.87 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 885,027.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 270.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 830.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,722,091.85 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,180,711.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,564,750.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 20,270,695.27 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,922,542.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,893,710.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,991,093.26 บาท

งบลงทุน จํานวน 778,317.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 685,033.01 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,564,750.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,335,006.93 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก
อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,179,557.28 1,179,200.00 1,087,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

161,635.68 152,000.00 155,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 272,552.47 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

1,359,325.00 0.00 1,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,219.00 0.00 1,300.00

หมวดรายได้จากทุน 830.00 800.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,978,119.43 1,632,000.00 2,745,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,801,955.34 17,368,000.00 17,105,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,801,955.34 17,368,000.00 17,105,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,107,519.00 13,000,000.00 13,650,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,107,519.00 13,000,000.00 13,650,000.00

รวม 32,887,593.77 32,000,000.00 33,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,944,648.00 8,257,587.00 8,609,664.00

งบบุคลากร 8,106,917.12 10,947,820.00 12,839,801.00

งบดําเนินงาน 6,571,706.13 7,732,193.00 9,018,995.00

งบลงทุน 413,333.00 4,154,400.00 2,041,540.00

งบเงินอุดหนุน 902,846.55 908,000.00 990,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 23,939,450.80 32,000,000.00 33,500,000.00

รวม 23,939,450.80 32,000,000.00 33,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก
อําเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,460,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,234,181

แผนงานสาธารณสุข 1,161,515

แผนงานสังคมสงเคราะห 430,280

แผนงานเคหะและชุมชน 5,354,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 776,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 958,240

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,609,664

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,476,440 2,122,000 7,598,440
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 0 1,361,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,114,920 2,122,000 6,236,920

งบดําเนินงาน 1,795,700 813,000 2,608,700
    ค่าตอบแทน 307,700 198,000 505,700

    ค่าใช้สอย 1,040,000 240,000 1,280,000

    ค่าวัสดุ 285,000 365,000 650,000

    ค่าสาธารณูปโภค 163,000 10,000 173,000

งบลงทุน 105,500 147,500 253,000
    ค่าครุภัณฑ์ 105,500 147,500 253,000

                              รวม 7,377,640 3,082,500 10,460,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 150,000 195,000 345,000
    ค่าตอบแทน 0 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 150,000 120,000 270,000

    ค่าวัสดุ 0 65,000 65,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                              รวม 160,000 195,000 355,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 992,335 1,192,751 2,185,086
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 992,335 1,192,751 2,185,086

งบดําเนินงาน 157,000 1,947,295 2,104,295
    ค่าตอบแทน 42,000 4,000 46,000

    ค่าใช้สอย 60,000 858,230 918,230

    ค่าวัสดุ 35,000 1,085,065 1,120,065

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 0 64,800 64,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 64,800 64,800

งบเงินอุดหนุน 0 880,000 880,000
    เงินอุดหนุน 0 880,000 880,000

                              รวม 1,149,335 4,084,846 5,234,181

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 715,015 715,015
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 715,015 715,015

งบดําเนินงาน 341,000 341,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 156,000 156,000

    ค่าวัสดุ 65,000 65,000

งบลงทุน 5,500 5,500
    ค่าครุภัณฑ์ 5,500 5,500

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

                              รวม 1,161,515 1,161,515

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 344,280 344,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 344,280 344,280

งบดําเนินงาน 86,000 86,000
    ค่าตอบแทน 46,000 46,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                              รวม 430,280 430,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,996,980 0 1,996,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,996,980 0 1,996,980

งบดําเนินงาน 2,448,000 150,000 2,598,000
    ค่าตอบแทน 8,000 0 8,000

    ค่าใช้สอย 500,000 100,000 600,000

    ค่าวัสดุ 1,340,000 50,000 1,390,000

    ค่าสาธารณูปโภค 600,000 0 600,000

งบลงทุน 170,000 590,000 760,000
    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 95,000 115,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 495,000 645,000

                              รวม 4,614,980 740,000 5,354,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

                              รวม 160,000 160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 666,000 110,000 776,000
    ค่าใช้สอย 666,000 110,000 776,000

                              รวม 666,000 110,000 776,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 958,240 958,240
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 958,240 958,240

                              รวม 958,240 958,240
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,609,664 8,609,664
    งบกลาง 8,609,664 8,609,664

                              รวม 8,609,664 8,609,664

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า : 8/8



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

198,500

สํารองจ่าย 237,164

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,392,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

198,500

สํารองจ่าย 237,164

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,392,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

676,800 676,800

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,111,680 263,251 423,494

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

109,680 16,164 16,992

เงินเดือนพนักงาน 733,620 344,280 393,600 1,702,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 4,000

เงินช่วยเหลือบุตร 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,000 500,000 12,000 110,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,692,440 3,490,865

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 117,360 117,360

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

131,000 273,836

เงินเดือนพนักงาน 3,806,040 6,980,140

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 280,080 280,080

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 36,700 48,700

เงินช่วยเหลือบุตร 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 110,000 240,000

ค่าเช่าบ้าน 354,000 438,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 330,000 1,048,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 40,000 10,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติดตําบลสิบเอ็ดศอก

50,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

29,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์สืบ
สานวัฒนธรรม

100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติ และงานรัฐ
พิธีต่างๆ

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 230,000 360,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 300,000 300,000

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติดตําบลสิบเอ็ดศอก

50,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

29,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์สืบ
สานวัฒนธรรม

100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติ และงานรัฐ
พิธีต่างๆ

100,000 100,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย

โครงการตั้งจุดตรวจ
และให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อตามฤดูกาล

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล

40,000 40,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อตามฤดูกาล

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ต่างๆ

20,000

โครงการพัฒนา/ปรับ
ปรุงระบบการจัดเก็บ
รายได้

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา

20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กาย-จิตแก่ผู้สูงอายุ
ตําบลสิบเอ็ดศอก

40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

559,230

โครงการสวดมนต์ข้ามปี 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิ
สุนัขบ้า

45,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียน

20,000

จัดหาเครื่องเล่นประจํา
ศูนย์เด็กเล็ก

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ต่างๆ

20,000

โครงการพัฒนา/ปรับ
ปรุงระบบการจัดเก็บ
รายได้

30,000 30,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา

20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กาย-จิตแก่ผู้สูงอายุ
ตําบลสิบเอ็ดศอก

40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

559,230

โครงการสวดมนต์ข้ามปี 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิ
สุนัขบ้า

45,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียน

20,000

จัดหาเครื่องเล่นประจํา
ศูนย์เด็กเล็ก

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดหาเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งประจํา
ตําบล สําหรับประชาชน
ทั่วไป เด็ก และผู้สูงอายุ

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 80,000 10,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,045,065

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 450,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 25,000

วัสดุอื่น 800,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดหาเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งประจํา
ตําบล สําหรับประชาชน
ทั่วไป เด็ก และผู้สูงอายุ

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 210,000 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,045,065

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 450,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 280,000 335,000

วัสดุอื่น 20,000 10,000 830,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

28,000 28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 600,000 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร์พนัก
พิงหลังตาข่าย

เครื่องปรับอากาศ 64,800

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 
ช่อง

ชั้นเหล็กปรับระดับ  3  
ชั้น

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500

ตู้เหล็กบานเลื่อน

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
หน้าโฟเมก้าสีขาว

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 120,000 740,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร์พนัก
พิงหลังตาข่าย

2,000 2,000

เครื่องปรับอากาศ 64,800

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

22,000 22,000

ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 
ช่อง

10,000 10,000

ชั้นเหล็กปรับระดับ  3  
ชั้น

4,000 4,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500

ตู้เหล็กบานเลื่อน 5,000 5,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
หน้าโฟเมก้าสีขาว

30,000 30,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 4,500 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมฟิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

เครื่องสํารองไฟฟ้า

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า 95,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.4 ถนนเชื่อม ม
.4-ม.3 จากบริเวณบ้าน
นางสุริน เสือชม ถึง
บริเวณบ้านนายประยูร 
จันทรักษา

740,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมฟิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

23,000 23,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 120,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า 95,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.4 ถนนเชื่อม ม
.4-ม.3 จากบริเวณบ้าน
นางสุริน เสือชม ถึง
บริเวณบ้านนายประยูร 
จันทรักษา

740,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งไฟทาง
สาธารณะ ระบบโซล่า
เซลล์ หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 4 
จํานวน 18 จุด

495,000

โครงการเปลี่ยนท่อ
ระบายน้ํา คสล. ม.1 
จากบริเวณคลองเลียบ
ถนนสายเข้าวัดพนม
พนาวาส-บริเวณตรง
ข้ามบ้านนายชั้ว หมอก
เจริญ-บริเวณบ้านนาย
จํารัส ทองอ่วม

182,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K)

36,240

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติม/ซ่อมแซมที่ทําการ 
อบต.สิบเอ็ดศอกและ
กองช่าง อบต.สิบเอ็ด
ศอก

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งไฟทาง
สาธารณะ ระบบโซล่า
เซลล์ หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 4 
จํานวน 18 จุด

495,000

โครงการเปลี่ยนท่อ
ระบายน้ํา คสล. ม.1 
จากบริเวณคลองเลียบ
ถนนสายเข้าวัดพนม
พนาวาส-บริเวณตรง
ข้ามบ้านนายชั้ว หมอก
เจริญ-บริเวณบ้านนาย
จํารัส ทองอ่วม

182,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K)

36,240

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติม/ซ่อมแซมที่ทําการ 
อบต.สิบเอ็ดศอกและ
กองช่าง อบต.สิบเอ็ด
ศอก

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจ้างครู
สอนภาษาต่างชาติ

180,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

700,000

รวม 8,609,664 958,240 776,000 160,000 5,354,980 430,280 1,161,515 5,234,181
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000 10,000

อุดหนุนโครงการจ้างครู
สอนภาษาต่างชาติ

180,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

700,000

รวม 355,000 10,460,140 33,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก

อําเภอ บานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,377,640 บาท

งบบุคลากร รวม 5,476,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล
เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
เดือนละ 11,220 บาท/คน เป็นเงิน 269,280 บาท  
ตามระเบียบ มท.วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก
นายกองคการบริหารสวนตําบล/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล
เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
เดือนละ 880 บาท/คน เป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายก
องคการบริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล
เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
เดือนละ 880 บาท/คน เป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

วันที่พิมพ : 28/8/2563  14:12:10 หนา : 2/84



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท 
เป็นเงิน 86,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 676,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คนเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล/สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 คน 
เดือนละ 7,200 บาท/คน เป็นเงิน 432,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

วันที่พิมพ : 28/8/2563  14:12:10 หนา : 4/84



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,114,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,636,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฯลฯ ตั้งไวจํานวน 12 เดือน 
แยกไดดังนี้
(1) นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.)
(2) นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด อบต.)
(3) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานัปลัด)
(4) นักทรัพยากรบุคคล
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(6) เจาพนักงานธุรการ
(7) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8) นิติกร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
คาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ ใหแก พนักงานสวนตําบล 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2548,หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 25ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อง หลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 
ตั้งไวจํานวน 12 เดือน ไดแก
(1) คาตอบแทนรายเดือน
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(3) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
ตามขอบังคับ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ
ในกาลเวลาฉุกเฉิน พ.ศ.2529 ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ฯลฯ
ใหแก พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง 
ปลัด/รองปลัด และหัวหนาสวนราชการตางๆ 
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ฯลฯ ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.)
(2) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน (รองปลัด อบต.)
(3) นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 280,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปี 
ใหแก ลูกจางประจํา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
พ.ศ.2564-2566 ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) นักจัดการงานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 892,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน 
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฯลฯ 
ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ
     1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
     2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
     3) พนักงานขับรถยนต
(2) พนักงานจางทั่วไป
     1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     2) พนักงานดับเพลิง
     3) ภารโรง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ 
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฯลฯ 
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง 
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2558 ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,795,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 307,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) คาตอบแทน, คาสมนาคุณ สําหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน, คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานจาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตลอดจน
เงินคาตอบแทนอื่นๆที่มีสิทธิไดตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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คาเชาบาน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบ มท.วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 21,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และผูบริหาร 
ผูมีสิทธิไดรับ ตามระเบียบ มท.วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ 
คาติดตั้งไฟฟ้าฯลฯ คาติดตั้งประปาฯลฯ คาติดตั้ง
โทรศัพทฯลฯ คาติดตั้งเครื่องสัญญาณตางๆฯลฯ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(2) การซื้อบริการจากผูรับจางเป็นรายชิ้น เชน 
งานรักษาความปลอดภัยงานทําความสะอาด 
งานดูแลตนไม สนามหญาและสวนหยอม 
งานพาหนะงานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล 
งานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพเอกสาร 
งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานสถิติขอมูล
สารสนเทศงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
งานบันทึกขอมูล งานซอมบํารุงยานพาหนะ 
งานพัฒนาบุคคล เป็นตน ฯลฯหนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ไดแก คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น 
ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็น
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ไดแก 
คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง 
และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย 
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวาง อปท.กับ อปท. 
หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุม ฯลฯ
(3) พิธีเปิดอาคารตางๆ
(4) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เชน งานรัฐพิธี 
งานพิธีการทางศาสนาพุทธและงานพิธีพราหมณตางๆ 
เชน การจัดซื้อเครื่องราชสักการะ เครื่องทองนอย 
กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน ดอกไม พานพุม 
เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑเทศน ผาแพร ธงชาติ
ป้ายตราสัญลักษณตางๆ พระบรมฉายาลักษณ พวงมาลา
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงานตางๆ ฯลฯ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว.16 กรกฎาคม 
2556และหนังสือ ที่มท 0808.4/ว2381ลว.28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารงานทั่วไป เชน
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา คาชดเชย
ความเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ของผูบริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
และผูที่ไดรับคําสั่งจาก อบต.ใหเดินทางไปราชการ
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน, ระเบียบ
มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
รวมถึงระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตรที่ 6.5 ขอ 1 หนา 123
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ อปท.
ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธการรณรงค หรือการใหชอมูลขาวสาร
แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร ตามความเหมาะสม ฯลฯพรบ.สภาตําบล
และ อบต.พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562, พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(15),
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลว.28 มิถุนายน 2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว3675 
ลว.6 กรกฎาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6.2 ขอ 2 หนา 120
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ และงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว, สมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศรวมถึงงานรัฐพิธีตางๆ ฯลฯ 
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ อบต.พ.ศ.2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 69, 
พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549มาตรา 16(16), ตาม รบ.กระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 6.1 ขอ 10 หนา 119
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โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบานและตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมประชาคม
หมูบานและตําบล ในการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาหาแนวทางในการแกไข
ปัญหตางๆ รวมกัน เชน การประชุมประชาคมเพื่อจัด
ทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
การประชุมประชาคมในเรื่องตางๆ ฯลฯเป็นไปตาม 
พรบ.สภาตําบลและ อบต.และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 69, พรบ.กําหนดแผนฯ 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
มาตรา 16(1)(15)(16), ระเบียบมท.วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561,หนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตรที่ 6.1 ขอ 3 หนา 117
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โครงการฝึกอบรมใหความรูเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง

จํานวน 40,000 บาท

แยกไดดังนี้
1. โครงการอบรมเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสา 
ในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
2. โครงการอบรมใหความรูเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล พนักงานงานครูอบต. ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมใหความรูเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาเอกสาร 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ทุกรายการถัวจายไดเป็นไปตามระเบียบ มท.วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน,ระเบียบ 
มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
รวมถึงระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ, ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6.5 ขอ 2 หนา 123

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ จัดหาสิ่งของที่ใช
เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของหนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ 
หมึก ปากกา ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร ตรายาง 
นาฬิกาเครื่องคิดเลข แผงปิดประกาศ เครื่องเจาะ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ มูลี่ มานปรับแสง 
เกาอี้พลาสติก แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เชน ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ตลับแยกสายไฟ 
หลอดไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ 
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
เชน แปรง ไมกวาด ถาด แกวน้ํา จานรอง 
ถวยชาม สบูน้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต กระจกโคงมนฟิลม
กรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248  ลว.27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ําามันเครื่อง
น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง
และรถน้ําเอนกประสงคและเครื่องจักรกลอื่นๆ 
ที่ใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของ อบต.สิบเอ็ดศอก 
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3523 ลว.20 มิถุนายน 2559
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเชน สปริงเกลอร 
จอบหมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว ฯลฯ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน พูกัน สี ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(แผนซีดี) รูปที่ไดจากการลาง อัด ขยาย 
ขาตั้งกลอง เมมโมรี่การด ฯลฯหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
หมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร ผาหมึก ตลับผงหมึก 
สายเคเบิล เมาส กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไมสามารถจัด
เขาประเภทวัสดุกลุมใดๆ ได เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า 
หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 163,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล อาคาร สํานักงานอื่นๆ ที่อยูใ
นความรับผิดชอบของ อบต.สิบเอ็ดศอก ตามหนังสือ 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชบริการโทรศัพทสําหรับ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาเชา
หมายเลข คาเชาเครื่อง คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ 
คาเชาตูไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 
คาธรรมเนียม การโอนเงินในระบบการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาใชบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม โดยแยกไดดังนี้
1. คาระบบอินเตอรเน็ต คาโทรศัพท คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดรับบริการและคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 
ฯลฯ จํานวน 12,000 บาท
2. คาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการปรับปรุงและดูแลเว็บไซต 
จํานวน 8,000 บาท หนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 หมวดที่4 คาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 105,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะพับอเนกประสงค หนาโฟเมกาสีขาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค 
หนาโฟเมกาสีขาว จํานวน 20 ตัวๆละ 1,500 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะพับอเนกประสงค แบบหนาโฟเมกาสีขาว 
ขาโครเมี่ยม ขนาดไมนอยกวา 75x180x75 เซนติเมตร
เพื่อใชสําหรับภารกิจและกิจกรรมตางๆ ของ 
อบต.สิบเอ็ดศอกเป็นราคาตามทองตลาด 
ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมฟิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 6 
แกนหลัก (6 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจําแบบ 
Cach Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวล,เพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภาย
ในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวาขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่องๆละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,082,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,122,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,122,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,170,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน(5220100) เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน และอื่นๆใหแกพนักงานสวนตําบลในหนวยงาน ตั้ง
จายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113)

     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานสวน     
ตําบลของหนวยงาน เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได 
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง คาตอบแทนพิเศษและอื่นๆของ
พนักงานสวนตําบล ที่ควรไดรับตามกฏหมาย ตั้งจายจากเงินราย
ได 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง       
เงินปรับปรุงตําแหนงพนักงานจาง  
และเงินอื่นๆของพนักงานจาง ฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได      

วันที่พิมพ : 28/8/2563  14:12:10 หนา : 23/84



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและ       
เงินเพิ่มตางๆ ฯลฯใหแกพนักงานจางฯ ของ
หนวยงาน ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 813,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย และคา ประโยชนตอบแทนอื่น
กรณีพิเศษ(โบนัส) เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ
 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
                          
ตั้งจายจากเงินรายได       

คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานสวนตําบล  
พรอมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ  ฯ ตั้งจายจากเงินรายได        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรและอื่นๆ     
ของพนักงานสวนตําบล  ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได      
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น       
     -คาจัดทําวารสารและเอกสาร  คาบอกรับวารสาร 
หนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพตางๆใหกับสํานักงาน 
หมูบาน รววมถึงระเบียบกฏหมายราชกิจจานุเบกษา  
คูมือที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติราชการ       
     -คาถายเอกสาร       
     -คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบังคับตางๆ       
     -คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบล       
     -คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ       
     -คาติดตั้งไฟฟ้า , ประปา , คาเดินสายติดตั้ง
โทรศัพทภายในสํานักงาน ฯลฯ       
     -คาซักฟอก คาระวาง รถบรรทุก คาเบี้ยประกัน       
     -คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ       
     -คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา       
     -คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ฯลฯ       
     -คาติดตั้งเครื่องรับสัณญาณตาง ๆ ฯลฯ       
ตั้งจายจากเงินรายได        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 
เชน คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง 
คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได      

วันที่พิมพ : 28/8/2563  14:12:10 หนา : 25/84



โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการออกเก็บภาษี
และสํารวจผูอยูในขายชําระภาษีฯ เชน การอบรม
ใหความรูการรับชําระภาษี คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆและอื่นๆฯลฯ 
ทุกรายการถัวจายได  ตั้งจายจากเงินรายได       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็น
การจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทั้งคาสิ่ง
ของและคาแรงงานคาบํารุงรักษา(คาแรงงาน
มากกวาคาสิ่งของ) ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   
      

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็น
ตองใชในสํานักงาน เชน ปากกา ดินสอ 
แบบพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี 
เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอ,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได        
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูลกระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท คาสิ่ง
ของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหจายเป็นคาวัสดุ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได        
      

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า ฯลฯ
                                                           
ตั้งจายจากเงิน รายได 

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

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณียากร  คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม 147,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้คอมพิวเตอรพนักพิงหลังตาขาย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร
พนักพิงหลังตาขาย ขนาด W5.5 x D57 x H93  
เซนติเมตร ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มีโช๊คแก๊ส
ปรับระดับไดจํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000         
(เป็นรายการที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได        
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จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน      
     -มีมือจับชนิดบิด      
     -มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตาม   
     -มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)    
จํานวน 4 ตูๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท  
(เป็นรายการที่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)ตั้งจายจากเงินรายได       

ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง  
ขนาด 91.7(w) x 31(D) x 176 (H) 
จํานวน 2 ตูๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
(เป็นรายการที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได        

ชั้นเหล็กปรับระดับ  3  ชั้น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเหล็กปรับระดับ  3  ชั้น 
ขนาดกวาง 70 ซม. ลึก 40 ซม. พื้นถึง
ชั้นบนสุด 91 ซม.จํานวน 2  ตู ๆ ละ 2,000 บาท  
เป็นเงิน 4,000 บาท (เป็นรายการที่ไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)         
ตั้งจายจากเงินรายได       

ตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน        
มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น        
จํานวน 1 ตูๆละ 5,000 บาท  (เป็นรายการที่
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
ตั้งจายจากเงินรายได        
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โต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร          
ขนาด  120  x  60  x  75  เซนติเมตร          
มี 2 ลิ้นชัก  1 สไลด พรอมที่วางคียบอรด
เคลือบผิวเมลามีนทั้งตัวพรอมที่วาง CPU 
จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,500.- บาท 
เป็นเงิน 4,500.- บาท (เป็นรายการที่ไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)         
ตั้งจายจากเงินรายได         

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท          
คุณลักษณะพื้นฐาน          
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก
(6 core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย           
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 12 MB           
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้           
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ          
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ          
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไมนอยกวา 2 GB           
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 8 GB           
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย           
-มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย           
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง           
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง           
-มีแป้นพิมพและเมาส          
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย          

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)ตั้งจายจากเงินรายได           
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน       
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer , 
Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียว       
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
600x600 dpi       
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)       
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา 
(Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB       
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได       
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi       
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)       
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา       
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา       
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต       
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง       
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง       
-สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได       
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน       
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom        
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได        
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท 
จํานวน 2 เครื่อง               
คุณลักษณะพื้นฐาน         
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)         
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที         
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)ตั้งจายจากเงินรายได         

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง คาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง) ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ด
ศอก จํานวน 50 คน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาที่
พักคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม พรบ.การกําหนดแผน
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม ในการชวยประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ องคการบริหารสวนตําบลดอน
ทราย  อําเภอบานโพธิ์ เพื่อดําเนินโครงการอุดหนุนการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวม ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอบาน
โพธิ์ ดวนที่สุด ที่ ฉช 0023.12/ว 690  ลว 11 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 5 ลําดับ 1
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน 
คาตอบแทน อปพร., หนวยกูชีพกูภัย, ผูปฏิบัติงาน
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือตามคําสั่งศูนย 
อปพร.จังหวัด/อําเภอ/อบต.สิบเอ็ดศอก ใหปฏิบัติ
งาน เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ตลอดจน
เงินคาตอบแทนอื่นๆที่มีสิทธิไดตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ของสมาชิกอปพร. หนวยกูชีพกูภัย และผูที่ได
รับคําสั่งจาก อบต.ใหเดินทางไปราชการและผูมีสิทธิ
เบิกได ตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน, ระเบียบมท.วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 6.5 ขอ 1 หนา 123

โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนหรือไมสามารถ
ชวยตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเห็นสิ่ง
ของหรือจายเป็นเงินหรือจัดบริการสาธารณะ 
เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
หมูที1่-หมูที5่ ตําบลสิบเอ็ดศอก อําเภอบานโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามอํานาจหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา86 ลําดับที่ 5
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โครงการตั้งจุดตรวจและใหบริการประชาชนในชวงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดตั้งจุดตรวจ
และใหบริการประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญ ไดแก เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ป้าย รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล
และ อบต. 
พ.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4
)พรบ.การกําหนดแผนฯ ใหแกอปท.
พ.ศ.2542 มาตรา 16  (29)(30)
ปรากฏตามพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตรที่ 2.2 ขอ 1 หนา 79

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ คาป้าย และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯเป็นไปตาม 
พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)พรบ.การ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (29)(30) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 2.2 ขอ 2 หนา 79
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดป้องกัน
สําหรับนักดับเพลิง ประกอบดวย เสื้อผา ถุงมือ 
รองเทา และหมวก
ปรากฎตามแแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา85ลําดับที4่
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว2061ลว 29 มีนาคม 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตรที่ 2.3 ขอ 4 หนา 85

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไมสามารถจัด
เขาประเภทวัสดุกลุมใดๆ เชน ไฟกระพริบ กระบอง 
ไฟฉายเสื้อสะทอนแสง ฯลฯ
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว.27 มิถุนายน 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตรที่ 2.3 ขอ 4 หนา 85
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,149,335 บาท

งบบุคลากร รวม 992,335 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 992,335 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 790,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง     
เงินเดืนอประจําปีใหแก พนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ฯลฯ 
ตั้งไว จํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้     
(1) นักบริหารงานการศึกษาฯ (ผอ.กองการศึกษาฯ) 
(2) นักวิชาการศึกษา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
สวนตําบลผูดํารงตําแหนง หัวหนาสวนราชการ
ตางๆ ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ตั้งไว 
จํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้   
(1) นักบริหารงานการศึกษาฯ (ผอ.กองการศึกษาฯ)   
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 155,251 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทน ใหแก พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้   
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 4,164 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566  
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง 
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง   
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ฯลฯ   
  

งบดําเนินงาน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล   
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบ มท. วาดวย 
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมถึง กฎหมาย    
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ    
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา   
(1) เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน   
คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ ฯลฯ    
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556   
(2) การซื้อบริการจากผูรับจางเป็นรายชิ้น เชน 
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด 
งานดูแลตนไม สนามหญาสวนหยอม งานพาหนะ   
งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล 
งานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพเอกสาร 
งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานสถิติขอมูลสารสนเทศ   
งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล 
งานซอมบํารุงยานพาหนะ  งานพัฒนาบุคคล เป็นตน ฯลฯ  
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย   
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งจาก อบต. 
ใหเดินทางไปราชการและผูมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบ 
มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบกฏหมายและ   
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565     
ยุทธศาสตรที่ 6.5  ขอ 1  หนา 123   

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรมใหแก เด็กนักเรียนในพื้นที่ 
อบต.สิบเอ็ดศอก  เชน  คาจัดงาน  คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ  ตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ ทองถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565     
ยุทธศาสตรที่ 4.4  ขอ 9  หนา 102    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินรวมถึงครุภัณฑตางๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาตั้งจายจากเงินรายได  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ  
แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร 
ตรายาง นาฬิกา เครื่องคิดเลข น้ํายาลบคําผิด 
เครื่องเจาะกระดาษ กุญแจ ฯลฯ หนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559   
   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน   
น้ําหมึก  ผงหมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร  แผนดิสก   
โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร   
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559   
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
สังกัด อบต.สิบเอ็ดศอก  หนังสือดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,084,846 บาท
งบบุคลากร รวม 1,192,751 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,192,751 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 911,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ใหแก พนักงานครู อบต. ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ฯลฯ ตั้งไว
จํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้     
(1) ครู  จํานวน 2 คน     
(2) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก คุณวุฒิ  จํานวน 2 คน     
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 268,243 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนใหแก พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
พ.ศ. 2564 - 2566 ฯลฯ ตั้งไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้    
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก)    
(2) พนักงานจางทั่วไป (ผูดูแลเด็ก)    
   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,828 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ฯลฯ 
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง 
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)    
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ฯลฯ   
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งบดําเนินงาน รวม 1,947,295 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานครู อบต. ผูมีสิทธิไดรับ ตามระเบียบ 
มท. วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ    
  

ค่าใช้สอย รวม 858,230 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน   
คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ ฯลฯ    
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556   
(2) การซื้อบริการจากผูรับจางเป็นรายชิ้น เชน 
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด 
งานดูแลตนไม สนามหญาสวนหยอม งานพาหนะ   
งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล 
งานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพ   
เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานสถิติ
ขอมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
งานบันทึกขอมูล งานซอมบํารุงยานพาหนะ   
งานพัฒนาบุคคล เป็นตน ฯลฯ  หนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ   
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูที่
ไดรับคําสั่งจาก อบต. ใหเดินทางไปราชการและ
ผูมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบกฏหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ   
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565     
ยุทธศาสตรที่ 6.5  ขอ 1  หนา 123   

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)

จํานวน 559,230 บาท

(5320300)      
1) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    จํานวน 372,400  บาท
ทั้ง 2 แหง ตั้งไว 372,400 บาท แยกไดดังนี้      
    (1.1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก      
IT เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 45
 คนๆ ละ 20 บาท   44 คนๆละ 20 บาท   
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 215,600  บาท
    (1.2) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    อนุบาลสามขวบวัดประชาบํารุงกิจ 
จํานวน 32 คนๆ ละ 20 บาท      
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 156,800  บาท
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 
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ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563      
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565       
ยุทธศาสตรที่ 4.4 ขอ 1 หนา 101       
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)      
งานกอนระดับวัยเรียนและประถมวัย (00212)      
2) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2
 แหง จํานวน129,200 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเลนเสริ
พัฒนาการเด็ก      
ฯลฯ ตั้งไว 129,200 บาท แยกได ดังนี้      
    (2.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กIT เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จํานวน 44 คนๆ ละ 1,700 บาท    เป็น
เงิน 74,800 บาท
    (2.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสามขวบวัดประชาบํารุงกิจ     
 
จํานวน 32 คนๆ ละ 1,700 บาท    เป็นเงิน 54,400 บาท
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563      
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565       
ยุทธศาสตรที่ 4.4 ขอ 6 หนา 102       
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)      
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งานกอนระดับวัยเรียนและประถมวัย (00212)      
3) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี)    จํานวน 57,630 บาท
ตั้วไว 57,630 บาท  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน  คาอุปกรณการ
เรียน        
คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 2
 ศูนย ดังนี้      
    (3.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กIT เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จํานวน 30 คน จํานวน 33,900 บาท
โดยแยกเป็นรายการ ดังนี้      
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 6,000 บาท
-คาอุปกรณการเรียน 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 6,000 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท/ปี  เป็นเงิน 9,000 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 430 บาท/ปี  เป็นเงิน 12,900 บาท
    (3.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสามขวบวัดประชาบํารุงกิจ     
 
จํานวน 21 คน  จํานวน 23,730 บาท
โดยแยกเป็นรายการ ดังนี้      
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 4,200  บาท
-คาอุปกรณการเรียน 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 4,200  บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท/ปี  เป็นเงิน 6,300  บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 430 บาท/ปี  เป็นเงิน 9,030  บาท
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563      
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565       
ยุทธศาสตรที่ 4.4 ขอ 6 หนา 102       
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)      
งานกอนระดับวัยเรียนและประถมวัย (00212)      
          

วันที่พิมพ : 28/8/2563  14:12:11 หนา : 48/84



จัดหาเครื่องเลนประจําศูนยเด็กเล็ก จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ จัดจาง เพื่อจัดหาเครื่องเลน
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือสรางสนามเด็กเลน
สรางปัญญา ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูเด็ก   
ปฐมวัย ทองถิ่นไทย ผานการเลน เพื่อใหเด็กไดมี
ที่เลนและออกกําลังกายเพื่อเสริมพัฒนาการทาง
ดานรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับวัย   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565    
ยุทธศาสตรที่ 4.4 ขอ 4 หนา 101   
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จัดหาสิ่งของ
ที่ใชเป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมแซมบํารุงปกติ    
หรือคาซอมกลาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
(2) เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน อาคารเรียน หองน้ํา 
หองรับประทานอาหาร ฯลฯ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ    
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรที่ 4.4 ขอ 3 หนา 101    
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ค่าวัสดุ รวม 1,085,065 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

คาวัสดุสํานักงาน (5330100) เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน   

กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร ตรายาง   
นาฬิกา เครื่องคิดเลข น้ํายาลบคําผิด เครื่องเจาะ
กระดาษ กุญแจ ฯลฯ   
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  
 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)   
งานกอนระดับวัยเรียนและประถมวัย (00212)   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว    
เชน แปรงขัด ไมกวาด ไมถูพื้น ถาด แกวน้ํา 
จาน รอง ถวย ชาม สบู ผงซักฟอกน้ํายาทํา
ความสะอาด ยาฆาแมลง และสิ่งของจําเป็น
อื่นๆ ฯลฯ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559    
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,045,065 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง จํานวน 77 
คนๆ ละ 260 วัน เป็นเงิน 156,556  บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับ
เด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. 
ทั้ง 2 แหง จํานวน 175 คนๆ ละ 260 วัน 
เป็นเงิน  355,810 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ศูนยการ
ศึกษาพิเศษประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 262 คนๆ ละ 280 วัน เป็นเงิน 532,698 บาท
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 
ลว. 14 กรกฎาคม 2563      
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรที่ 4.4 ขอ 1 หนา 101      
    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน   
น้ําหมึก  ผงหมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร  แผนดิสก   
โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร   
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559   
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งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใตฝ้า (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 BTU พรอมติดตั้งในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอนุบาลสามขวบวัดประชาบํารุงกิจ 
จํานวน 2 เครื่อง   

งบเงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจางครูสอนภาษาตางชาติ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจางครูสอน
ภาษาตางชาติใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ 
ทั้งสองแหง จํานวน 12 เดือน เดือนละ 15,000 บาท    
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 4.4 ขอ 1 หนา 139    

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 700,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนวัดสามกอ จํานวน  51 คนๆ ละ 20 บาท  
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 204,000 บาท 
1.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนวัดประชาบํารุงกิจ จํานวน 124 
คนๆ ละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน     
เป็นเงิน 496,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 4.4 ขอ 1 หนา 139   
   

วันที่พิมพ : 28/8/2563  14:12:11 หนา : 52/84



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,161,515 บาท

งบบุคลากร รวม 715,015 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 715,015 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบลในหนวยงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได      
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง คาตอบแทนพิเศษ
และอื่นๆของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับตาม
กฏหมาย ตั้งจายจากเงินรายได      
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 263,251 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทน คาจาง      
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง และ
เงินอื่นๆของพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได     
     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 16,164 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและ     
เงินเพิ่มตางๆ ฯลฯใหแกพนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได     
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งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ของอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก 
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย 
พ.ศ. 2562  จํานวน  2  คนๆละ 5,000 บาท / เดือน  
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 120,000  บาท

ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร  คาจางเหมาบริการ ฯลฯ     
(2) การซื้อบริการจากผูรับจางเป็นรายชิ้น เชน 
งานทําความสะอาด งานดูแลตนไม สนามหญา     
และสวนหยอม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย 
งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคําแปล      
งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการ
ประชาสัมพันธ งานสถิติขอมูลสารสนเทศ      
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล 
งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล      
เป็นตน ฯลฯ     
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการการเดินทาง
ไปราชการในอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งจาก อบต. 
ใหเดินทางไปราชการและผูเบิกได ตามระเบียบ 
มท. วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
รวมถึงระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ     
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 6.5 ขอ 1 หนา 123      
    

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไขเลือดออก เชน น้ํายาพนหมอกควัน     
ทรายเคลือบสารฆาลูกน้ํา ฯลฯ  เป็นไปตาม 
พรบ. สภาตําบล และ อบต. พ.ศ. 2537 และ     
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 67 (3), พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ. 2542      
มาตรา 16 (19) , พรบ. กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารวม
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
รวมถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4.6 ขอ 1 หนา 106 
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โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตาม 
พรบ. สภาตําบล และ อบต. พ.ศ. 2537 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 
มาตรา 67 (2), พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (18)พรบ. กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารวม
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
รวมถึงระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3.5 ขอ 8 หนา 94     
    

โครงการป้องกันโรคติดตอตามฤดูกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอตามฤดูกาล     
เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  เป็นไปตาม 
พรบ. สภาตําบล และ อบต. พ.ศ. 2537     
และ ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 67 (3), พรบ.กําหนดแผนฯ     
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) พรบ. กระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม     
และการเขารวมฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบ กฎหมายและ     
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4.6     
ขอ 18 หนา 108 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา     
เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  เป็นไปตาม 
พรบ. สภาตําบล และ อบต. พ.ศ. 2537 และ ที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3), 
พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
พรบ. กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารวมฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4.6 ขอ 20 
หนา 109 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จัดหาสิ่งของ
ที่ใชเป็นอุปกรณืประกอบหรืออะไหลสําหรับ     
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ     
คาซอมกลาง และอื่นๆที่เกี่ยวของ หนังสือ 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657      
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก 
ปากกา ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร ตรายาง นาฬิกา 
เครื่องคิดเลข น้ํายาลบคําผิด เครื่องเจาะกระดาษ 
กุญแจ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ     
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟ 
สายไฟฟ้า ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ หนังสือ 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     
    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
ฯลฯ หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     
    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกสําหรับ
เครื่องปริ๊นเตอร ผาหมึก ตลับผงหมึก สายเคเบิล 
เมาส กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ โปรแกรมคอม
พิวเตอรและอื่นๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ     
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559      
   

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน มีมือจับ 
ชนิดบิด มีแผนชั้น ปรับระดับ  3 ชิ้น คุณสมบัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ     
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561      
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อจายเป็น
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 - หมูที่ 5 
ตําบลสิบเอ็ดศอก ของพื้นที่หมูละ 20,000 บาท 
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานสาธารณสุขให
มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ 
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ. 2537      
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
มาตรา 67 (3) , พรบ.กําหนดแผนฯ ใหแก อปท.     
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) , พรบ.กระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.      
พ.ศ. 2559  หนังสือที่ มท 0810.5/ว2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  , หนังสือที่ 
มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
ปรากฎในพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565      
ยุทธศาสตรที่ 4.6 ขอ 3-17 หนา 141-146      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 430,280 บาท

งบบุคลากร รวม 344,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 344,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 344,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ใหแก พนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ตั้งไว จํานวน 12 เดือน 
แยกได ดังนี้   
(1) นักพัฒนาชุมชน   

งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล   
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบ มท. 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมถึง 
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ    

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก 
พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ 
มท. วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งจาก อบต. 
ใหเดินทางไปราชการและผูมีสิทธิเบิกได 
ตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทาง   
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
รวมถึงระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565     
ยุทธศาสตรที่ 6.5  ขอ 1  หนา 123   
  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,614,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,996,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,996,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 733,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ใหแก พนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฯลฯ 
ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง)
(2) นายชางโยธา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ฯลฯใหแก 
พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง หัวหนา
สวนราชการตางๆ ตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ฯลฯ ตั้งไวจํานวน 12 เดือน  
แยกไดดังนี้
(1) นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,111,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฯลฯ
ตั้งไวจํานวน 12 เดือน แยกไดดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ
 1) ผูชวยนายชางโยธา
 2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
 3) ผูชวยนายชางไฟฟ้า
 4) พนักงานผลิตน้ําประปา
(2) พนักงานจางทั่วไป
 1) พนักงานผลิตน้ําประปา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 109,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ 
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ตามประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 2,448,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก 
พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับ ตาม
ระเบียบ มท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ 
คาติดตั้งไฟฟ้าฯลฯ คาติดตั้งประปาฯลฯ คาติดตั้ง
โทรศัพทฯลฯ คาติดตั้งเครื่องสัญญาณตางๆฯลฯ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(2) การซื้อบริการจากผูรับจางเป็นรายชิ้น เชน 
งานรักษาความปลอดภัยงานทําความสะอาด 
งานดูแลตนไม สนามหญาและสวนหยอม 
งานพาหนะงานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล 
งานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพเอกสาร 
งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานสถิติขอมูล
สารสนเทศงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
งานบันทึกขอมูล งานซอมบํารุงยานพาหนะ 
งานพัฒนาบุคคล เป็นตน ฯลฯ 
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งจาก อบต.ให
เดินทางไปราชการและผูมีสิทธิเบิกได เป็นไป
ตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่ พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน, ระเบียบ มท.วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 6.5 ขอ 1 หนา 123

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ จัดหาสิ่งของที่ใช
เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของหนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วันที่พิมพ : 28/8/2563  14:12:11 หนา : 65/84



ค่าวัสดุ รวม 1,340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ 
หมึก ปากกา ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร ตรายาง 
แฟ้ม คลิปเครื่องคิดเลข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ แผนป้ายจราจร ฯลฯหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไม ตะปู ฆอน 
ยางมะตอย อิฐ หิน ดิน ทราย ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ฯลฯหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต กระจกโคงมน 
ฟิลมกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน ฯลฯหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง 
และรถน้ําเอนกประสงค และเครื่องจักรกลอื่นๆ 
ที่ใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของ อบต.สิบเอ็ดศอก
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3523 ลว.20 มิถุนายน 2559
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
หมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร ผาหมึก ตลับผงหมึก 
สายเคเบิล เมาส กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไมสามารถจัด
เขาประเภทวัสดุกลุมใดๆ ได เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า 
คลอรีน สารสม ฯลฯ
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลว.27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับระบบประปา หมูที่ 1 
ถึง หมูที่ 5 ที่อยูในความรับผิดชอบของ 
อบต.สิบเอ็ดศอก หนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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งบลงทุน รวม 170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) หนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซมที่ทําการ อบต.สิบเอ็ดศอกและ
กองชาง อบต.สิบเอ็ดศอก

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง /ตอเติม/ซอมแซม สถานที่
ปฏิบัติงานภายในอาคารสํานักงานที่ทําการ และ
กองชาง อบต.สิบเอ็ดศอก ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนา 125 ลําดับที่ 1
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งานไฟฟ้าถนน รวม 740,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้าฯลฯ 
คาติดตั้งประปาฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพทฯลฯ คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆคาซอมแซมไฟฟ้า ฯลฯ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(2) การซื้อบริการจากผูรับจางเป็นรายชิ้น เชน 
งานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสราง 
งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ตางๆ ที่เอกชนมีความชํานาญมากกวา เป็นตน ฯลฯ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จัดหาสิ่งของ
ที่ใชเป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน 
ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลว.27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 590,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ปั๊มมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปั๊มมอเตอรไฟฟ้า 
ขนาด HP 3 แรง แรงดันไฟฟ้า 220V จํานวน 
10 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท เป็นราคาตามทองตลาด 
ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 495,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซลาเซลล หมู 1,หมู 2,หมู 4 
จํานวน 18 จุด

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซลาเซลล 
หมู 1,หมู 2,หมู 4 จํานวน 18 จุด ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
พรอมป้ายโครงการ ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 1.1 หนา 38,39 
ขอ 28,29,31
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ เชน คาวิทยากร คาป้ายคาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของเป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ อบต. 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) , พรบ.กําหนดแผนฯ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง   
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 4.1 ขอ 7 หนา 96     
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โครงการฝึกอบรมอาชีพตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพตางๆเชน คาวิทยากร คาอาหาร คาป้าย 
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล
และ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (7) , พรบ.กําหนด
แผนฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม    
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557รวมถึง ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 5.4 ขอ 2 หนา 113   
  

โครงการสงเสริมสุขภาพกาย-จิตแกผูสูงอายุตําบลสิบเอ็ดศอก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมสุขภาพกาย จิตแกผูสูงอายุตําบล
สิบเอ็ดศอก เชน คาวิทยากร คาป้าย คาอาหาร    
คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ    
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 67 (7) , พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ. 2542    
มาตรา 16 (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
รวมถึง ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ    
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565    
ยุทธศาสตรที่ 4.1 ขอ 8 หนา 96      
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 666,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 666,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 666,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 96,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ หนังสือดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556    
(2) การซื้อบริการจากผูรับจางเป็นรายชิ้น เชน 
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด 
งานดูแลตนไม สนามหญา สวยหยอม เป็นตน ฯลฯ    
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติดตําบลสิบเอ็ดศอก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬา
ภายในตําบล เชน เงินรางวัล  โล  ถวยรางวัล  
ประกาศเกียรติคุณ คาตอบแทนผูตัดสิน 
คาเชาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ    
ที่เกี่ยวของกับโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล
และ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง    
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) , พรบ.กําหนด
แผนฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน    
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 รวมถึง ระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ     
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565     
ยุทธศาสตรที่ 4.3 ขอ 1 หนา 99    
  

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงตัวแทนนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา เชน  คาชุดกีฬา  คาพาหนะ  
คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเป็นไปตาม 
พรบ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) , 
พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 4.3 ขอ 2 หนา 99   
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จัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจงประจําตําบล สําหรับประชาชน
ทั่วไป เด็ก และผูสูงอายุ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออุปกณ
การออกกําลังกายกลางแจงเป็นรายการตั้ง
จายตามราคาทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาการศึกษา  
พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 4.3  ขอ 3  หนา 99   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมา
ทั้งคาสิ่งของและแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้   
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจาย
จากคาใชสอย   
   2. คาจางสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ   
   3. คาบํารุงรักษาสนามกีฬา หมูที่ 5   
ตั้งจายจากเงินรายได  ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 4.3  ขอ 4  หนา 99    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรม 
เชน คาเชาเวที คาป้าย คาอาหาร คาเครื่องดื่ม   
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ    
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 67 (5) , พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ. 2542    
มาตรา 16 (11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายในการฝึกอบรมปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรที่ 4.5 ขอ 1 หนา 105   
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โครงการสวดมนตขามปี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม
สวดมนตขามปี เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของเป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ 
อบต. พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง    
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) , 
พรบ.กําหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 
อปท.พ.ศ. 2559 รวมถึง ระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ     
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565     
ยุทธศาสตรที่ 4.5 ขอ 3 หนา 104    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 958,240 บาท

งบลงทุน รวม 958,240 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 958,240 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต ม.4 ถนนเชื่อม 
ม.4-ม.3 จากบริเวณบานนางสุริน เสือชม ถึงบริเวณบานนายประยูร 
จันทรักษา

จํานวน 740,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมู 4 ถนนเชื่อม ม. 4 - ม. 3 จากบริเวณบาน
นางสุรินทร เสือชม ถึง บริเวณบานนายประยูร จันทรักษา 
ขนาดกวางเฉลี่ย 2.70 เมตร ยาว 615 เมตรปูแอสฟัลท
ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลทติก
คอนกรีตไมนอยกวา 1,660.50 ตร.ม. ตามแบบที่ 
อบต. กําหนด พรอมป้ายโครงการ ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 1.1  หนา 54 ขอ 38

โครงการเปลี่ยนทอระบายน้ํา คสล. ม.1 จากบริเวณคลองเลียบถนน
สายเขาวัดพนมพนาวาส-บริเวณตรงขามบานนายชั้ว หมอก
เจริญ-บริเวณบานนายจํารัส ทองอวม

จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนทอระบายน้ํา คสล. หมู 1 
จากบริเวณคลองเลียบถนนสายเขาวัดพนมพนาวาส - 
บริเวณตรงขามบานนายชั้ว หมอกเจริญ - บริเวณ
บานนายจํารัส ทองอวม จํานวน 4 จุด ดําเนินการ
รื้อทอเดิมและฝังทอใหม  เป็นทอ 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.20 ม. X 1.00 ม. จุดละ 8 ทอน 
พรอมฝังกลบเสร็จ รวมระยะทาง 32 เมตร 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด พรอมป้ายโครงการ 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่  1.1 หนา 51 ขอ 28
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 36,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) ใหกับผูประกอบอาชีพงานกอสรางโครง
การของ อบต.สิบเอ็ดศอก เป็นไปตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง 
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 
ลว 5  มีนาคม 2561ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,609,664 บาท

งบกลาง รวม 8,609,664 บาท
งบกลาง รวม 8,609,664 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ โดย
คํานวณในอัตรารอยละหาของอัตราคาตอบแทนพนักงานเงินเพิ่ม
ตางๆของพนักงานจางของ อบต.สิบเอ็ดศอก เป็นไปตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9ลว.22 มกราคม 2557, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลว.10 กรกฎาคม 2557,หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลว.31 พฤษภาคม 2560 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง(00411)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจาง
ที่ประสพอันตราย
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนาย
จาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี 
(มกราคม – ธันวาคม) ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง(00411)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียน    
ไว ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16(10)     
ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน หนังสือ ดวนที่สุด มท 0810.6/ว1994     
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565    
ยุทธศาสตรที่ 4.2  ขอ 1 หนา 97    
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,392,000 บาท

เพื่อจายใหกับคนพิการและทุพพลภาพที่
ขึ้นทะเบียนไว ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 
มาตรา 16(10)ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ. 2553    
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หนังสือ ดวนที่สุด 
มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสใหกับ   
ผูปวยเอดสที่แพทยรับรองและทําการวินิจฉัย
แลววาเป็นผูปวยเอดส และมีความเป็นอยูยากจน 
หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล และไมสามารถ   
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  และไดยื่นคําขอรับ
การสงเคราะหรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจากทาง 
อบต. ตาม พรบ.กําหนดแผนฯมาตรา 16(10) 
ระเบียบ มท. วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548    
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หนังสือ ดวนที่สุด 
มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565   
ยุทธศาสตรที่ 4.2  ขอ 2 หนา 97   

สํารองจาย จํานวน 237,164 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย 
น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว 
วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน 
และโรคติดตอ ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล
และ อบต.มาตรา 67(4),พรบ.กําหนดแผนฯ 
มาตรา 16 (29)รบ.กระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ของ อปท.พ.ศ.2560หนังสือ ดวนมาก 
ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว.12 มีนาคม 2545
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว.6 มิถุนายน 2559
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 
ลว.8 กุมภาพันธ 2560
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 
ลว.13 มกราคม 2558
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว526 
ลว.8 มีนาคม 2560
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1064 
ลว.31 พฤษภาคม 2560
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1173 
ลว.15 มิถุนายน 2560
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1520 
ลว.2 สิงหาคม 2560
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 
ลว.11 ตุลาคม 2560
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 
ลว.29 พฤศจิกายน 2560
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว608 
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ลว.5 มีนาคม 2561
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1077
ลว.17 เมษายน 2561
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 
ลว.15 กรกฎาคม 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตรที่ 2.3 ขอ 5 หนา 86

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่น โดยคํานวณตามสัดสวน
ประชากรของ อบต.ขนาดกลาง จํานวน 
3,876 คนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 174,420 บาท 
สมทบไมนอยกวา 40% ของจํานวนเงิน 174,420 บาท
คิดเป็นเงินสมทบกองทุน จํานวน 67,968 บาท 
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ อบต. มาตรา 67(3), 
พรบ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16(19)หนังสือ 
ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลว. 10 พฤศจิกายน 2552
หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลว. 26 กรกฎาคม 2554
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพ ใหแก 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ที่ถึงแกความตาย ฯลฯ เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ.2545 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, ประกาศ ก.อบต.
จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 198,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 
โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ  1 
ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี 
และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู 
เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
เป็นไปตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2500, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขอราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2546,กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 128,520 428,400 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 10,530 38,610 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 10,530 38,610 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

20,200 72,000 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

340,800 779,280 775,974.19 678,400 -0.24 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 510,580 1,356,900 1,460,694.19 1,363,120 1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 413,414 1,257,320 1,434,747.28 1,915,000 37.65 % 2,636,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 7,000 75,425 55,192.89 56,000 56 % 87,360

เงินประจําตําแหนง 66,136 140,000 119,338.7 126,000 33.33 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก
อําเภอบ้านโพธิ์    จังหวัดฉะเชิงเทรา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินวิทยฐานะ 28,000 0 0 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 92,710 195,960 246,240 258,000 8.56 % 280,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 257,700 605,400 799,375.71 876,000 1.88 % 892,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 30,000 60,231 69,500.35 75,000 -32 % 51,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 894,960 2,334,336 2,724,394.93 3,306,000 4,114,920
รวมงบบุคลากร 1,405,540 3,691,236 4,185,089.12 4,669,120 5,476,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 147,500 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 30,000 78,000 77,967.73 120,000 130 % 276,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,150 55,250 41,500 20,000 8.5 % 21,700

รวมค่าตอบแทน 33,150 133,250 266,967.73 150,000 307,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 299,910.7 345,036.92 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 277,475.22 293,000 2.39 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 8,875 5,000 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตางๆ 0 1,500 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ : 24/8/2563  13:08:47 หน้า : 2/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,285 101,352 52,448 150,000 0 % 150,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 24,000 100,000 200 % 300,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ และ
งานรัฐพิธีตางๆ

0 0 128,000 120,000 -16.67 % 100,000

โครงการจัดเวทีประชาคม 2,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและตําบล 0 1,220 1,300 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง

0 6,820 10,957 20,000 100 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานและ
ทํางานเชิงบูรณาการของผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงาน และผู้นําชุมชน ตําบลสิบเอ็ดศอก 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

116,300 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 46,409.79 51,060.78 54,780.07 169,800 -41.11 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 475,905.49 515,864.7 553,960.29 902,800 1,040,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 77,769.86 78,771.96 70,366.48 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 380 1,290 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,554.6 9,510 14,770 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 20,000 5,700 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 113,090 81,960 75,880 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุการเกษตร 14,400 16,731.3 18,560 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,295 73,941.5 58,636 60,000 0 % 60,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 232,489.46 282,204.76 243,912.48 295,000 285,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 96,176.74 99,529.6 137,367.87 170,000 -29.41 % 120,000

คาบริการโทรศัพท 1,573.55 4,094.89 2,600.1 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย 5,887 7,727 7,484 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,494 5,243 9,095 18,000 55.56 % 28,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 108,131.29 116,594.49 156,546.97 203,000 163,000
รวมงบดําเนินงาน 849,676.24 1,047,913.95 1,221,387.47 1,550,800 1,795,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานแบบล้อเลื่อน 0 9,600 20,000 0 0 % 0

เก้าอี้แบบล้อดลื่อน สําหรับประธานสภา 0 5,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เก้าอี้พนักพิงสูง  
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง 
จํานวน 1 ตัว  เป็นราคาตามท้องตลาด ไมมี
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ

0 0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอี้ห้องประชุมแบบล้อเลื่อน 38  ตัว 0 95,000 0 0 0 % 0

เครื่องขยายเสียง 0 120,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
2561) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ
.ศ. 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.08 
หน้า 89 ข้อ 1

0 0 28,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 
18,000 บีทียู

0 131,400 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนขนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บี
ทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
21,000.-บาท โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
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ดังนี้ 
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 
18,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 
5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ 
ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 
เมตร
7. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้อง
แสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับ
อากาศ)   
- ชนิดติดผนัง ขนาดไมต่ํากวา 12,000 – 
24,000 บีทียู 3,000.- บาท  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561 

0 0 42,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) 18000 บีทียู 1 
เครื่อง

21,000 0 0 0 0 % 0

ชุดโซฟา
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโซฟาสําหรับ
แขก จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
 1. เก้าอี้โซฟา แบบ 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 
ขนาดไมน้อยกวา W185 x D85 x H80 cm
2. เก้าอี้โซฟา แบบ 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว 
ขนาดไมน้อยกวา W85 x D85 x H80 cm
3. โตะกลาง จํานวน 1 ตัว พื้นเป็นกระจก 
ลบขอบ ขนาดไมน้อยกวา W110 x D60 x 
H42 cm

0 0 12,000 0 0 % 0

ชุดโตะประชุมพร้อมเก้าอี้ 12 ที่นั่ง 0 0 40,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน 0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500.-บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 1. มีมือจับชนิดบิด
 2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)  

0 0 11,000 0 0 % 0

โตะทํางานสําหรับผู้บริหาร
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับ
ผู้บริหาร จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้
 1. โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ขนาดไมน้อย
กวา W180 x D90 x H76 cm
2. โตะข้าง จํานวน 1 ตัว ขนาดไมน้อยกวา 
W115 x D40 x H76 cm

0 0 18,000 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 6,800 20,400 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก สําหรับ
ประธานสภา

0 7,000 0 0 0 % 0
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โตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก  
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาดไมต่ํากวา  4  ฟุต  
จํานวน  2  ตัวๆละ 7,500 บาท เป็นราคา
ตามท้องตลาด ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ

0 0 0 15,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาดไมต่ํากวา 4 ฟุต จํานวน 
1 ตัว เป็นราคาตามท้องตลาด ไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป

0 0 0 7,000 -100 % 0

โตะพับอเนกประสงค หน้าโฟเมก้าสีขาว 0 0 0 0 100 % 30,000

แทนบรรยาย(โพเดียม) 0 8,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 24/8/2563  13:08:47 หน้า : 9/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens   พร้อมจอรับ
ภาพชนิดขาตั้งและอุปกรณเชื่อมตอ
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรายการตางๆ ดังนี้
   1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 ANAI  Lumens  
จํานวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)
   2. จอรับภาพชนิดขาตั้ง ขนาด 120 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
   3. จอรับภาพชนิดขาตั้ง ขนาด 70 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
   4. สายสัญญาณ HDMI ขนาด  20 เมตร 
จํานวน  1  เส้น
   5. สาย audio ขนาด  20 เมตร  จํานวน 
 1  เส้น
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป

0 0 0 60,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 47,950 15,950 34,000 -100 % 0
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

2.  เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

0 23,500 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอรโนตบุค 0 15,950 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย(Network 
Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 

0 0 16,950 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 24/8/2563  13:08:47 หน้า : 11/52



หรือดีกวาไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562

เครื่องคอมฟวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 23,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้งถังพิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 7,900 7,850 8,900 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 
เครื่อง
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 
VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  2 kVA
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 2 kVA(1,200 Watts) จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมน้อย
กวา 220+/-20 %
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)  ไม
น้อยกวา 220+/-10%
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม
น้อยกวา 5 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562

0 0 11,770 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA
- สามารถสํารองไฟได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562

0 0 2,450 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800  VA 6,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 2,500 0 % 2,500

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 
2 เครื่อง

0 7,350 0 0 0 % 0

จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 2,800 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 9,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 18,600 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,000 507,050 264,970 205,700 105,500
รวมงบลงทุน 27,000 507,050 264,970 205,700 105,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 12,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 12,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 12,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 2,294,216.24 5,246,199.95 5,671,446.59 6,425,620 7,377,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 135,400 388,422.29 607,940 1,000,000 17 % 1,170,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 22,000 36.36 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 14,000 28,000 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 231,840 464,616 633,000 800,000 0 % 800,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 27,785 44,715 61,320 70,000 14.29 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 409,025 925,753.29 1,340,760 1,934,000 2,122,000
รวมงบบุคลากร 409,025 925,753.29 1,340,760 1,934,000 2,122,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 81,200 19,500 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 24,500 46,000 46,500 78,000 0 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 900 4,680 7,630 10,000 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 25,400 131,880 73,630 188,000 198,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,960 22,150 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 80,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 600 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
รายได้

0 0 0 500,000 -94 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,284 0 3,317 30,000 233.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 3,844 22,150 3,317 595,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 61,384.5 73,581 89,634 100,000 100 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 2,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 17,120 34,133 27,927 70,000 114.29 % 150,000

วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 400 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 78,504.5 107,714 117,561 185,000 365,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 3,244 2,807 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 3,244 2,807 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 107,748.5 264,988 197,315 978,000 813,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอรพนักพิงหลังตาขาย 0 0 0 0 100 % 2,000

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 16,200 -100 % 0

เก้าอี้แบบล้อเลื่อน 0 5,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 22,000

ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง 0 0 0 10,000 -100 % 0

ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 0 0 0 0 100 % 10,000

ชั้นเหล็กปรับระดับ  3  ชั้น 0 0 0 0 100 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เหล็ก  2  บาน
     เพื่อจายเป็นคาตู้เหล็ก  2 บาน  จํานวน 
 1  ตู้ มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
    1. มีมือจับชนิดบิด
    2. มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
    3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ป  พ.ศ. 2561-2564  แบบ  ผ.08 บัญชี
ครุภัณฑ หน้า 90 ข้อ 9

0 0 5,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 16,500 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 7,900 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน 0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
     เพื่อจายเป็นคาตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก  จํานวน  1  ตู้ มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้ 
    1. มีกระจกบานเลื่อนซ้ายขวา
    2. มีแผนชั้นปรับระดับ  2  ชิ้น
    3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ป  พ.ศ. 2561-2564  แบบ  ผ.08 บัญชี
ครุภัณฑ หน้า 89 ข้อ 7

0 0 5,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูทึบ 2 บาน 8,560 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 5,000

โตะวางคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 4,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 65,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับพนักงาน 0 15,950 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0 0 0 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น จํานวน 1 เครื่อง

21,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED 0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 7,350 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA 3,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,360 36,800 10,500 190,600 147,500
รวมงบลงทุน 33,360 36,800 10,500 190,600 147,500

รวมงานบริหารงานคลัง 550,133.5 1,227,541.29 1,548,575 3,102,600 3,082,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 2,844,349.74 6,473,741.24 7,220,021.59 9,528,220 10,460,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวม ในการชวยประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 3,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,600 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการตั้งจุดตรวจและให้บริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล

26,250 0 34,400 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนการฝึก
อบรมสมาชิก  อปพร.

97,182.2 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติองคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติองคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก 
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาที่
พักคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาป้าย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็น
ไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(4) พรบ
.การกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16(29)(30) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  ยุทธศาสตร
ที่ 2.2 ข้อ 1 หน้า 3 

0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 123,432.2 0 34,400 210,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 17,000 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 32,100 13,500 45,000 -66.67 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 18,000 0 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 18,000 32,100 30,500 50,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 141,432.2 32,100 68,500 270,000 195,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

หัวฉีดน้ําสําหรับดับเพลิง 0 19,795 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,795 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 19,795 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 141,432.2 51,895 68,500 270,000 195,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 141,432.2 51,895 68,500 270,000 355,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 113,380 159,820 0 24,700 3,102.11 % 790,920

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 2,200 1,809.09 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 99,220 143,520 155,000 0.16 % 155,251
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 19,130 15,900 10,500 -60.34 % 4,164

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 113,380 278,170 159,420 192,400 992,335
รวมงบบุคลากร 113,380 278,170 159,420 192,400 992,335

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,000 36,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 86,800 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,300 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แกนัก
เรียน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,000 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 41,300 39,000 86,800 50,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 7,972 9,977 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 22,220 18,939 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 30,192 28,916 35,000 35,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 7,883.69 16,989.35 18,590.34 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,883.69 16,989.35 18,590.34 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 49,183.69 86,181.35 134,306.34 105,000 157,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 7,900 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 5,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,900 5,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 7,900 5,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 162,563.69 364,351.35 301,626.34 302,900 1,149,335
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 106,050 382,790 480,360 515,000 77.03 % 911,680

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 61,200 233,740 256,080 263,000 1.99 % 268,243

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,540 23,610 23,340 17,500 -26.7 % 12,828

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 178,790 640,140 759,780 795,500 1,192,751
รวมงบบุคลากร 178,790 640,140 759,780 795,500 1,192,751

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,000 4,000 4,000 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 4,000 4,000 4,000 4,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 576 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

254,600 408,620 528,760 556,610 0.47 % 559,230
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดหาเครื่องเลนประจําศูนยเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 99,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 92,000 0 50,000 40 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 254,600 500,620 529,336 736,610 858,230
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 9,602 10,000 100 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 526,098.32 984,686.58 1,075,031.04 1,029,583 1.5 % 1,045,065

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 526,098.32 984,686.58 1,084,633.04 1,059,583 1,085,065
รวมงบดําเนินงาน 780,698.32 1,489,306.58 1,617,969.04 1,800,193 1,947,295

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 64,800

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน 0 0 0 10,000 -100 % 0

บอรดประชาสัมพันธกระจกบานเลื่อน 0 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,300 4,300 25,000 64,800
รวมงบลงทุน 0 4,300 4,300 25,000 64,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 532,000 646,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาตางชาติ 0 0 0 180,000 0 % 180,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0 0 603,740 628,000 11.46 % 700,000

รวมเงินอุดหนุน 532,000 646,000 603,740 808,000 880,000
รวมงบเงินอุดหนุน 532,000 646,000 603,740 808,000 880,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,491,488.32 2,779,746.58 2,985,789.04 3,428,693 4,084,846
รวมแผนงานการศึกษา 1,654,052.01 3,144,097.93 3,287,415.38 3,731,593 5,234,181
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 35,200 1,018.18 % 393,600

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 115,000 143,520 204,000 29.04 % 263,251

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 16,065 15,900 16,500 -2.04 % 16,164

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 131,065 159,420 297,700 715,015
รวมงบบุคลากร 0 131,065 159,420 297,700 715,015

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,400 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 20 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ Big Cleaning day 0 2,400 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 20,780 24,400 25,000 20 % 30,000

โครงการควบคุมและป้องกันการตั้งครรภไม
พึงประสงคในวัยรุน

0 11,050 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 29,000

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดตอตามฤดูกาล 0 1,475 0 15,000 33.33 % 20,000

โครงการป้องกันโรคเอดสและเฝ้าระวังการ
แพรเชื้อเอดส

0 500 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดล้อม 0 0 9,985 0 0 % 0

โครงการรณรงคสงเสริมการปลูกต้นไม้ 0 2,480 0 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิสุนัขบ้า

0 10,612 0 50,000 -10 % 45,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 4,173 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,400 49,297 38,558 135,000 156,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 16,205 12,087 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,600 20,614 17,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 14,600 36,819 29,587 30,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 17,000 86,116 68,145 165,000 341,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานแบบล้อเลื่อน 0 0 2,800 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 5,500 0 % 5,500

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 27,000 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 3,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,000 27,000 2,800 64,500 5,500
รวมงบลงทุน 3,000 27,000 2,800 64,500 5,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 244,181 230,365 627,200 1,161,515
รวมแผนงานสาธารณสุข 20,000 244,181 230,365 627,200 1,161,515

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 119,310 303,240 318,000 8.26 % 344,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 119,310 303,240 318,000 344,280
รวมงบบุคลากร 0 119,310 303,240 318,000 344,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 16.67 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000 46,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 196,300 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 196,300 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 196,300 80,000 86,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บี
ทียู จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน  
1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
2561) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ
.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
)บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.08 หน้า 41 ข้อ 12

0 0 85,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 85,800 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 85,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 119,310 585,340 398,000 430,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 119,310 585,340 398,000 430,280

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 140,680 300,040 382,740 440,000 66.73 % 733,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 22,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 17,500 31,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 283,750 508,000 698,838 986,000 12.75 % 1,111,680

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 35,625 62,145 75,630 90,000 21.87 % 109,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 477,555 901,685 1,199,208 1,580,000 1,996,980
รวมงบบุคลากร 477,555 901,685 1,199,208 1,580,000 1,996,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 8,000 8,000 8,000 0 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 243,770 152,197.98 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 491,680.25 398,000 13.07 % 450,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 10,244 796 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 43,209.98 25,410 21,451.1 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 286,979.98 187,851.98 513,927.35 448,000 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 15,982 15,062 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,071.17 40,403.2 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 4,365.6 35,000 0 500,000 -10 % 450,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,162.7 44,380 35,264.4 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,800 19,220 19,389 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 234,640.43 423,247.03 0 800,000 0 % 800,000

รวมค่าวัสดุ 294,039.9 578,232.23 79,715.4 1,390,000 1,340,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 374,724.19 557,899.87 933,193.87 800,000 -25 % 600,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 374,724.19 557,899.87 933,193.87 800,000 600,000
รวมงบดําเนินงาน 963,744.07 1,331,984.08 1,534,836.62 2,646,000 2,448,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานแบบล้อลื่อน 0 4,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนิดติด
ผนัง
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนิดติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
28,000.-บาท  โดยคุณลักษณะเฉพาะ
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สังเขป ดังนี้ 
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 
24,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 
5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด
อื่นๆ(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ 
ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 
เมตร
8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้อง
แสดงคาติดตั้งแยกจาก

0 0 0 28,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ชั้นเก็บแฟ้ม  40 ชอง
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม  40  
ชอง  ขนาด 91.7 (W)x31(D)x176(H) cm. 
จํานวน 5  ตู้ ราคาตู้ละ 5,000  บาท เป็น
ราคาตามท้องตลาด ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

0 0 0 25,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 22,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน 0 0 0 15,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูทึบ 2 บาน 4,280 0 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 12,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ป้มน้ํามอเตอรไฟฟ้า 42,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะสแตนเลส ยาว 50 เมตร 0 4,280 0 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง (แบบดิจิตอล) 0 6,420 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวนผล แบบที่ 
1

0 22,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนยิด LED ขาวดํา 
1 เครื่อง

3,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึกพิมพ 0 4,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 2,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 30,136 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 8,815 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,216 43,800 8,815 137,000 20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค 
องคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก

0 2,195,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งแผงเหล็กจราจรสะท้อนแสง จํานวน 
1 แผง และติดตั้งป้ายกําหนดน้ําหนักไมเกิน 
15 ตัน จํานวน 3 ป้าย

38,900 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซมที่ทํา
การ อบต.สิบเอ็ดศอกและกองชาง อบต.สิบ
เอ็ดศอก

0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 38,900 2,195,000 0 0 150,000
รวมงบลงทุน 119,116 2,238,800 8,815 137,000 170,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,560,415.07 4,472,469.08 2,742,859.62 4,363,000 4,614,980
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 99,700 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 99,700 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 27,242.2 100,000 -50 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 621,603.66 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 0 0 698,835.8 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,347,681.66 100,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,447,381.66 200,000 150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

ป๊มจายสารเคมี 0 0 0 120,000 -100 % 0

ป๊มมอเตอรไฟฟ้า 0 0 28,248 19,000 400 % 95,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,248 139,000 95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ (ไฟแสง
จันทร) หมูที่ 1-5
ตําบลสิบเอ็ดศอก

0 0 0 77,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซลา
เซลล หมู 1,หมู 2,หมู 4 จํานวน 18 จุด

0 0 0 0 100 % 495,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 77,000 495,000
รวมงบลงทุน 0 0 28,248 216,000 590,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 299,106.55 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 299,106.55 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 299,106.55 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 1,774,736.21 416,000 740,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,560,415.07 4,472,469.08 4,517,595.83 4,779,000 5,354,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพตางๆ 7,340 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "สูงวัย สูง
คุณคา สูงปญญา สูงประสบการณ"

74,200 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมสุขภาพกาย-จิตแกผู้สูงอายุ
ตําบลสิบเอ็ดศอก

33,800 30,400 48,600 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 115,340 30,400 48,600 160,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 115,340 30,400 48,600 160,000 160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 115,340 30,400 48,600 160,000 160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 115,340 30,400 48,600 160,000 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 96,000 0 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลสิบเอ็ด
ศอก

0 135,840 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตําบลสิบเอ็ด
ศอก

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา 0 0 8,050 0 100 % 20,000

จัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งประจํา
ตําบล สําหรับประชาชนทั่วไป เด็ก และผู้สูง
อายุ

0 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 18,146.4 16,400 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0 153,986.4 24,450 96,000 666,000
รวมงบดําเนินงาน 0 153,986.4 24,450 96,000 666,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 153,986.4 24,450 96,000 666,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,950 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตสืบสาน
วัฒนธรรม

0 78,700 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ และ
งานรัฐพิธีตางๆ

0 33,578 500 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

45,625 0 0 0 0 % 0

โครงการสวดมนตข้ามป 8,300 3,500 8,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 53,925 118,728 9,000 10,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 53,925 118,728 9,000 10,000 110,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 53,925 118,728 9,000 10,000 110,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 53,925 272,714.4 33,450 106,000 776,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 3,515 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,515 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,515 0 0

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ม.4 ถนนเชื่อม ม.4-ม.3 
จากบริเวณบ้านนางสุริน เสือชม ถึงบริเวณ
บ้านนายประยูร จันทรักษา

0 0 0 0 100 % 740,000

โครงการขยายถนนลาดยางสายสามกอ-โคก
พนมดี จากบริเวณบ้านนางปราณี แนนหนา 
ถึงสามแยกถนนเข้าวัดโคกพนมดี หมูที่ 3

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซมที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก 
ห้องชาง และห้องน้ําประชาชน 
     เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง/ตอเติม/ซอม
แซมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสิบ
เอ็ดศอก ห้องชาง และห้องน้ําประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ยุทธศาสตรที่ 6.7 ข้อ 1 หน้า 125 ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(00312)

0 0 0 475,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 สายหนองขาง (บริเวณ
บ้านผู้ใหญไพโรจน บุญสม) ถึงปากทางเข้า
สนามกีฬา

0 0 0 493,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต หมูที่ 1 สายแยกจากถนนเข้า
หมูบ้านหนองตับปอ ถึงบริเวณบ้านนาย
ประไพ บุญเพ็ง สุดเขตทางสาธารณะ

0 0 0 913,800 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนทอระบายน้ํา คสล. ม.1 
จากบริเวณคลองเลียบถนนสายเข้าวัดพนม
พนาวาส-บริเวณตรงข้ามบ้านนายชั้ว หมอก
เจริญ-บริเวณบ้านนายจํารัส ทองอวม

0 0 0 0 100 % 182,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการวางทอเมนท PE ขนาด 90 มม. 
และ ขนาด 63 มม. ริมถนนสายดอนสีนนท 
– แหลมประดู จากปากทางสนามกีฬา หมู 
5 ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญสํารวม  วงษพยัคฆ 
หมู 4 
     เพื่อจายเป็นคาวางทอเมนท PE ขนาด 
90 มม. และ ขนาด 63 มม. ริมถนนสาย
ดอนสีนนท – แหลมประดู จากปากทาง
สนามกีฬา หมู 5 ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ
สํารวม  วงษพยัคฆ หมู 4 ระยะทางยาว  
1,400  เมตร  ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 61.1 ข้อ 37
 หน้า 40 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (00312)

0 0 0 638,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) 0 0 0 48,000 -24.5 % 36,240

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,669,400 958,240
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,669,400 958,240

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 3,515 2,669,400 958,240
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,515 2,669,400 958,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 76,630 141,694 180,000 0 % 180,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 5,948 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,662,900 5,128,800 5,910,200 6,080,000 6.91 % 6,500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 856,800 1,147,200 1,241,600 1,300,000 7.08 % 1,392,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 7,000 11,000 12,000 12,000 0 % 12,000

สํารองจาย 336,400 1,192,371 400,200 1,877,587 -87.37 % 237,164

รายจายตามข้อผูกพัน 0 71,370 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น

0 0 70,506 71,000 -1.41 % 70,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

162,500 162,500 162,500 190,000 4.47 % 198,500

รวมงบกลาง 5,025,600 7,789,871 7,944,648 9,730,587 8,609,664
รวมงบกลาง 5,025,600 7,789,871 7,944,648 9,730,587 8,609,664
รวมงบกลาง 5,025,600 7,789,871 7,944,648 9,730,587 8,609,664
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานงบกลาง 5,025,600 7,789,871 7,944,648 9,730,587 8,609,664
รวมทุกแผนงาน 11,415,114.02 22,598,679.65 23,939,450.8 32,000,000 33,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก

อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,087,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 997,500 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ปรับปรุงฐานภาษีใหม รวมทั้ง
ข้อมูลของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน
ในที่ดินและมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่ม

ภาษีป้าย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ
ปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 155,200 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 700 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 700 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 700 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,300 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 300 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

คาขายแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ
ปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,105,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,300,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,515,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,215,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแล้ว โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ
ปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,650,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 13,650,000 บาท

ประมาณการประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับของป
ที่ผานมา

วันที่พิมพ : 24/8/2563  13:07:24 หน้า : 4/4



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก
อําเภอ บานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 997,500.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 807,671.30 1,006,578.51 994,421.28 997,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 72,660.89 74,957.00 96,148.00 92,200.00 -89.15 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 49,615.00 88,872.00 88,988.00 90,000.00 -11.11 % 80,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 929,947.19 1,170,407.51 1,179,557.28 1,179,200.00 1,087,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 620.80 0.00 902.10 900.00 -22.22 % 700.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,594.00 12,002.00 1,527.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 40.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 550.00 750.00 840.00 700.00 0.00 % 700.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 4,620.00 4,340.00 4,480.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,900.00 4,800.00 6,400.00 4,800.00 25.00 % 6,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 22,750.00 46,476.58 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

12,570.00 87,940.00 100,550.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 570.00 400.00 500.00 40.00 % 700.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 2,400.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,904.80 135,552.00 161,635.68 152,000.00 155,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 215,355.97 324,863.26 272,052.47 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 215,355.97 324,863.26 272,552.47 300,000.00 300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,012,864.00 1,134,855.00 1,359,325.00 0.00 100.00 % 1,200,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 1,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,014,022.00 1,134,855.00 1,359,325.00 0.00 1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 157.00 0.00 100.00 % 300.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 45,300.00 62,900.00 4,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,780.00 4,592.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,080.00 67,492.00 4,219.00 0.00 1,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 830.00 800.00 25.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 830.00 800.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 1,604,297.08 497,685.06 557,632.85 525,000.00 4.76 % 550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 5,653,708.24 8,373,019.47 7,797,218.36 8,300,000.00 0.00 % 8,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,142,969.52 3,446,577.46 3,145,348.68 3,515,000.00 0.00 % 3,515,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 212,384.83 264,806.04 272,676.38 260,000.00 0.00 % 260,000.00
     ภาษีสุรา 827,246.00 785.70 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,993,565.55 3,184,574.31 3,433,497.54 3,215,000.00 0.00 % 3,215,000.00
     คาภาคหลวงแร 32,894.35 28,793.22 34,671.24 28,000.00 25.00 % 35,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 25,810.69 24,852.14 30,311.29 25,000.00 20.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,108,614.00 953,260.00 1,530,599.00 1,500,000.00 -20.00 % 1,200,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,601,500.26 16,774,353.40 16,801,955.34 17,368,000.00 17,105,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

12,125,051.00 12,613,913.00 13,107,519.00 13,000,000.00 5.00 % 13,650,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,125,051.00 12,613,913.00 13,107,519.00 13,000,000.00 13,650,000.00
รวมทุกหมวด 28,960,861.22 32,221,436.17 32,887,593.77 32,000,000.00 33,500,000.00
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,460,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,234,181

แผนงานสาธารณสุข 1,161,515

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 430,280

แผนงานเคหะและชุมชน 5,354,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 776,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 958,240

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,609,664

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ
.2562  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอบ้านโพธิ์

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก
อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอกปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอกมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายมาโนช  สุขโขใจ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลสิบเอ็ดศอก

อนุมัติ

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

(นางวราภรณ์  ศิริวงศ์)

ตําแหนง นายอําเภอบ้านโพธิ์


