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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,045,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)
งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111)
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

รวม
รวม

7,214,950
5,322,960

บาท
บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)
รวม
2,311,920 บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100)
จานวน 514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต. จ่าย
ตามอัตราที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท
(2) เงินเดือนรองนายก อบต. จานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 269,280
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน 42,120 บาท
(รหัสบัญชี 210200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. จ่ายตามอัตราที่
กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12
เดือน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายก อบต. จานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 880 บาท เป็นเงิน
21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายก
จานวน 42,120 บาท
(รหัสบัญชี 210300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบพิเศษของนายก อบต./รองนายก อบต. จ่ายตามอัตราที่กาหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรองนายก อบต. จานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 880 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
จานวน 86,400 บาท
(รหัสบัญชี 210400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต. จานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 7,200 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
จานวน 1,627,200 บาท
(รหัสบัญชี 210600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ่ายตามอัตราที่
กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12
เดือน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.
เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
เดือนละ 7,200 บาท จานวน 15 คน เป็นเงิน
1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี 522000)

รวม 3,011,040 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จานวน 2,519,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 7
อัตรา ประกอบด้วยตาแหน่ง ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าสานักปลัด, นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ, นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, เจ้า
พนักงานธุรการชานาญงาน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)
จานวน
84,000 บาท
2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน
จานวน
84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต.) เดือนละ 7,000 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
3. เงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)
จานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
- ตาแหน่งปลัด อบต.
เดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
- ตาแหน่งรองปลัด อบต.
เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานปลัด เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
จานวน
216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไปและพนักงานขับรถยนต์ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
จานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
และพนักงานขับรถยนต์ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม
รวม

1,842,390 บาท
146,600 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
จานวน 38,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการผู้ดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างในตาแหน่งต่างๆ ,ค่าตอบแทน อปพร. รวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี้ (โดยเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)
จานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านสาหรับพนักงานส่วนตาบลโดยจ่ายให้ตามสิทธิที่
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
1. ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100)

รวม 1,124,590 บาท
จานวน 307,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าอัดรูป
ค่าจ้างเหมาจัดทาของขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทาปูายต่างๆ และค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คาที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสานักงาน อบต.เจดีย์คา
จานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทาหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์คาและบริเวณพื้นที่ใช้สอยต่อเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559)
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1.3 ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของ
อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกได้ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.4 ค่ารับวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์
จานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารราชการต่าง ๆ สาหรับที่อ่านหนังสือ
ประจาหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข่าวสาร ข้อมูลในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลาดับที่ 1)
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามกฎหมาย
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินคดี ค่าพิจารณาคดีทางกฎหมาย ในกรณี อบต. เป็นโจทก์ จาเลย
ตามคาพิพากษาของศาล หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.6 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เจดีย์คา
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาวารสาร,สื่อสิ่งพิมพ์, แผ่นพับ, ใบปลิว, ปูาย ฯลฯ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.เจดีย์คา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลาดับที่ 1)
1.7 ค่าเบี้ยประกันประกันภัยรถราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบี้ยประกันภัย (พรบ.) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของ อบต.
ประเภท 1-3 (ประเภทภาคบังคับ และภาคสมัครใจ) ในกรณีเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการใช้
รถยนต์ของทางราชการ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่
14 ส.ค. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(รหัสบัญชี 320200)

จานวน 130,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
จานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม
12 สิงหาคม, วันปิยมหาราช ทาพวงมาลา พานพุ่ม จัดเครื่องถวาย ปัจจัยถวาย จัดซื้อวัสดุ จ้าง
เหมาดาเนินการและจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85 ลาดับที่ 1)
2.2 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมทั้งค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.3 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการอื่น หรือเอกชน
หรือหน่วยงานอื่นที่เห็นสมควรให้การเลี้ยงต้อนรับ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มต่างๆ
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 617,590 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการประชุมอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. อาสาสมัครอื่นๆ ที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกาหนดว่าให้เบิกจ่ายได้หรือที่ได้รับคาสั่งจากผู้บริหารให้ไปราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3.2 ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเว็บไซต์ของ อบต.เจดีย์คา จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดูและระบบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของ อบต.เจดีย์คา ลักษณะเป็น
การเช่าพื้นที่ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ((ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลาดับที่ 2)
3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์คา
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์คาและผู้ที่เห็นสมควร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือเป็นการเพิ่มองค์ความรู้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลาดับที่ 5)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
จานวน 322,590 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลาดับที่ 6)
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3.5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชน มีจิตสานึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต คอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่ใสสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 100 ลาดับที่ 1)

4. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
(รหัสบัญชี 320400)

รวม

70,000 บาท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย จาเป็นต้องบารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของ
อบต.เจดีย์คา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ส าหรั บ ค่ า ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษายานพาหนะ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 269,200 บาท

1. วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จานวน 85,000 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แฟูม ตรายาง ฯลฯ จานวน 75,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ค่าจัดซื้อน้าดื่มสาหรับพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คาและ
เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)
จานวน 4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไฟฟูาและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา ลาโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุง านบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิ งและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้า ฯลฯ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
6. วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
พันธุ์พืช ปุย สปริงเกลอร์ วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์
แผ่นดิสก์เกต และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)

รวม 302,000 บาท

1. ค่าไฟฟูา (รหัสบัญชี 340100)
จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา และอาคารอื่นที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าน้าประปา (รหัสบัญชี 340200)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าน้ าประปาที่ใช้ในส านักงานและอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คาในการติดต่อ
ราชการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า ลงทะเบียน ค่าธนาณัติ
ค่าดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารทางไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)
จานวน 92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 410100)

รวม 19,600 บาท
รวม 19,600 บาท

1. ครุภัณฑ์สานักงาน (รหัสบัญชี 410400)
จานวน 4,500 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน
จานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
40 xยาว 148 x สูง 87 เซนติเมตรจานวน 3 หลัง ราคาหลังละไม่เกิน 4,500 บาท เพื่อใช้เก็บ
เอกสารสาคัญของสานักปลัด
เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและ
ราคาภายในท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900)
จานวน 13,000 บาท
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไม่เกิน
13,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.เจดีย์คา โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 40.2 ซีซี
ขออนุมตั ิจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)
จานวน 2,100 บาท
3.1 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จานวน 2,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน
3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท เพื่อใช้สาหรับการรับลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผุ้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และสงเคราะห์ผุ้ปุวยเอดส์ โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
3. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts,
3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียดตาม
หนั ง สื อ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวั นที่ 26
ธันวาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2562
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งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)
รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 551000)

รวม
12,000 บาท
จานวน 12,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการประกอบพิจารณากาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 99 ลาดับที่ 11)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม
18,000 บาท
จานวน 18,000 บาท

1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100) จานวน 18,000 บาท
1.1 อุ ดหนุ น องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเชียงบานโครงการศูน ย์ปฏิบัติการร่ว มในการ
ช่ว ยเหลื อประชาชนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น อาเภอเชียงคา จังหวั ดพะเยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ พย 71501.1/ว 106 ลงวันที่
23 พฤษภาคม 2562 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลาดับ
ที่ 1)
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งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)
งบบุคลากร
(รหัสบัญชี 520000)

รวม 2,607,440
รวม 1,798,440

บาท
บาท

เงินเดือน (ฝุายประจา) (รหัสบัญชี 52200)
รวม
1,798,440 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จานวน 1,591,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน
6 อัตรา ประกอบด้วย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ,
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ, นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
2. เงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 ตาแหน่ง อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
จานวน
165,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม
รวม

789,000 บาท
214,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง, กรรมการตรวจการจ้าง, ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 40,000 บาท
(รหัสบัญชี 310300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สาหรับพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)
จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านสาหรับพนักงานส่วนตาบลโดยจ่ายให้ตามสิทธิที่
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้
โดยจ่ายให้ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 475,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 455,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการประชุมอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์คา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 96 ลาดับที่ 3)
1.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็ บรายได้ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 86 ลาดับที่ 1)
2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
รวม 20,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ,ครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตลอดจนทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 100,000 บาท

1. วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แฟูม
ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์
แผ่นดิสก์เกต และวัสดุต่าง ๆที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 410100)

รวม
รวม

20,000
20,000

บาท
บาท

1. ครุภัณฑ์สานักงาน (รหัสบัญชี 410400)
จานวน 10,000 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
จานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จานวน 1 หลัง ราคาหลังละ
ไม่เกิน 5,500 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารสาคัญของกองคลัง
จัดซื้อตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน
จานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
40 xยาว 148 x สูง 87 เซนติเมตร จานวน 1 หลัง ราคาหลังละไม่เกิน 4,500 บาท เพื่อใช้เก็บ
เอกสารสาคัญของกองคลัง
เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและ
ราคาภายในท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)
จานวน 10,000 บาท
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE
802.11b, g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(รหัสบัญชี 00121)
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

รวม

437,640

บาท

รวม 362,640

บาท

เงินเดือน (ฝุายประจา) (รหัสบัญชี 52200)
รวม
362,640
บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จานวน 362,640
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งนัก
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญการ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม
รวม

75,000 บาท
15,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน อปพร. รวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้ (โดยเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
20,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
จานวน 20,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการประชุมอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบล อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครอื่นๆ ที่กฎหมาย
หรือระเบียบกาหนดว่าให้เบิกจ่ายได้หรือที่ได้รับคาสั่งจากผู้บริหารให้ไปราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม

40,000

บาท

1. วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แฟูม
ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น กรวยจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
3. วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600)
จานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ายาเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิง และอื่นๆที่
จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00123) รวม 159,500 บาท
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 92,400 บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 92,400 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 92,400 บาท
1.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนและซักซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับชุมชน ประจาปี 2563 จานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และซักซ้อมแผนปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
พร้ อมในการปฏิบั ติงานปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่า ยจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลาดับที่ 2)
1.2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จานวน 16,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ดาเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น
เทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนที่สัญจร
ไปมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 94 ลาดับที่ 1)
1.3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้กับเด็กและ
เยาวชน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ให้กับเด็กและเยาวชนในตาบลเจดี ย์คาเพื่อให้มีความรู้ด้านการปูองกันสาธารณภัยและรู้วิธีใน
การปูองกันตนเองจากภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 93 ลาดับที่ 2)
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1.4 โครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟปุาและหมอกควัน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟปุาและ
หมอกควัน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟปุาและเป็นการปูองกันการเกิดวิกฤติมลภาวะ
หมอกควันไฟ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลาดับที่ 3)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

รวม
รวม

67,100 บาท
67,100 บาท

1. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 410500)
จานวน 67,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประกอบไปด้วย
1.1 สายส่งน้าดับเพลิง
จานวน 19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง จานวน 2 เส้น ราคาเส้นละไม่เกิน 9,500
บาท เป็นเงิน 19,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ภายนอกผลิตจากใยสังเคราะห์ Polyester 100 % (เคลือบ Red Elastomer
เฉพาะสีแดง) ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร
- ภายในเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ Synthetic (EPDM) Rubber
- ทนแรงดันแตกระเบิดที่ 650 PSI
- ทนต่อสภาพอากาศที่ - 30 °C และสูงสุดที่ + 70 °C
- ทนต่อการเสียดสีได้ดี เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ข้อต่อแบบสวมเร็วทองเหลืองขนาด 2.5 นิ้ว
1.2 หัวฉีดดับเพลิงแบบมีมือจับแบบด้ามปืน (หัวฟ๊อกช์ ) จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง แบบมีมือจับแบบด้ามปืน (หัวฟฺอกช์) จานวน 1
ตัว ราคาตัวละไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- หัวฉีดน้าดับเพลิงพร้อมที่จับกระชับมือมีร่องเว้ารับกับนิ้วมือแบบด้ามปืน
- วัสดุโครงสร้างหัวฉีดเป็นอลูมิเนียมอัลลอย
- มีคันโยกเปิด-เปิดน้าที่ด้านบนของหัวฉีด ภายในเป็นบอลวาล์ว
- มีวงแหวนปรับปริมาณน้าได้ 4 ระดับ 115-230-360-475 LPM หรือ 30-6090-125 GPM
- มีตาแหน่ง FLUSH ให้หัวฉีดเปิดกว้างสุดเพื่อไล่สิ่งสกปรกออกจากหัวฉีด
- สามารถหมุนปลายหัวฉีดปรับรูปแบบของน้าได้
- ข้อต่อทางเข้าเป็นแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว
- มีซี่ฟันสามารถหมุนได้รอบแกนกลาง
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1.3 ถังฉีดน้า 2 ระบบ
จานวน 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังฉีดน้า 2 ระบบ จานวน 4 ถัง ราคาถังละไม่เกิน 3,500
บาท เป็นเงิน 14,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- วัสดุถังผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีนหนาอย่างดี
- ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง ความจุ 12 โวล์ท
- สลับเปลี่ยนระหว่างระบบแบตเตอรี่กับระบบมือโยกได้
- ปรับสปีด ปรับแรง-ปรับเบาได้ พ่นได้ต่อเนื่องไม่สะดุด
- แบตเตอรี่ชาร์ทตรงไฟบ้านได้
- มีสายสะพายหลัง และฝากรองน้าปูองกันสิ่งแปลกปลอมเข้า
1.4 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร
จานวน 19,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร ประกอบไปด้วย เสื้อ, กางเกง,
หมวกดับเพลิง, ถุงมือดับเพลิง มีคุณลักษณะดังนี้
1.4.1 เสื้อและกางเกงดับเพลิง จานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,900 บาท เป็นเงิน
7,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้
- เสื้อตัดเย็บด้วยผ้ากันความร้อน มีชั้นซับใน
- ปกเสื้อทรงสูง ปกปูองรอบลาคอ
- ปิดเปิดด้วยซิป มีแถบตีนตุ๊กแกปิดทับซิป
- กางเกงตัดเย็บด้วยผ้ากันความร้อนแบบเดียวกับเสื้อ ไม่มีชั้นซับใน
- เสื้อมีแถบสะท้อนแสง เย็บติดบริเวณอก ชายเสื้อ แขนเสื้อ หลังเสื้อ กางเกงมีแถบ
สะท้อนแสงเย็บติดรอบหน้าแข้ง
1.4.2 รองเท้าดับเพลิง จานวน 2 ชุด ราคาคู่ละไม่เกิน 1,950 บาท เป็นเงิน
3,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้
- ผลิตจากยางสังเคราะห์ เสริมซับในกันความร้อน
- หัวเหล็กและเสริมแผ่นเหล็กที่พื้นรองเท้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- พื้นรองเท้าปั้มลายดอกปูองกันการลื่นไถล
1.4.3 หมวกดับเพลิง จานวน 2 ใบ ราคาใบละไม่เกิน 2,900 บาท เป็นเงิน
5,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก
- มีหงอนกันกระแทก
- มีกระบังหน้าแบบใส กันความร้อน มีสายรัดคาง
1.4.4 ถุงมือดับเพลิง จานวน 2 คู่ ราคาคูล่ ะไม่เกิน 800 บาท เป็นเงิน 1,600
บาท มีรายละเอียดดังนี้
- ทาจากผ้าปูองกันความร้อน มีแผ่นหนังเสริมบริเวณฝุามือ
- บริเวณข้อมือเป็นยางยืดรัดกระชับ
- หลังมือมีแถบสะท้อนแสง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211)
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (รหัสบัญชี 52200)

รวม
รวม
รวม

3,034,200 บาท
2,848,500 บาท
2,848,500 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 52200)
จานวน 1,495,080 บาท
1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
จานวน 669,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน
2 อัตรา ประกอบด้วย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 เงินเดือนสาหรับครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 825,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 3 อัตรา
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559)
2. เงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารการศึกษา จานวน 1 ตาแหน่ง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. เงินวิทยฐานะ (รหัสบัญชี 220400)
จานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 3 ตาแหน่ง อัตราเดือนละ 3,500
บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2549 ประกอบกับข้อ 6 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2550 ลงวันที่ 5 เมษายน 2550
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
จานวน 1,182,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 7
อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559)
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5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
จานวน 2,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2559)

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม 172,200 บาท
รวม 22,200 บาท

1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
จานวน 22,200 บาท
1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตาบล
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้
โดยจ่ายให้ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 12,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559)

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100)

รวม 110,000 บาท
รวม 10,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทาปูายต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 90,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการประชุมอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของส่วนการศึกษาฯ ตามระเบียบฯ กาหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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3. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
จานวน 10,000 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหายของส่วนการศึกษาฯ ซึ่ง
ชารุดเสียหาย จาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 40,000 บาท

1. วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แฟูม ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ และ
วัสดุต่างๆ ใช้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

รวม
รวม

13,500 บาท
13,500 บาท

1. ครุภัณฑ์สานักงาน (รหัสบัญชี 410400)
จานวน 5,500 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
จานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จานวน 1 หลัง ราคาหลังละ
ไม่เกิน 5,500 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารสาคัญของกองการศึกษา ฯ
จัดซื้อตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)
จานวน 8,000 บาท
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 8,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต

หน้า 71
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212) รวม 2,213,240 บาท
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 1,224,240 บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
645,500 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 645,500 บาท
1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า ใช้จ่ ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85 ลาดับที่ 3)
1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาบลเจดีย์คา
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาบลเจดีย์คา
เพื่อให้เด็กและเยาวชนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้นาไปปฏิบัติจริง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 2)
1.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตาบลเจดีย์คา
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลาดับที่ 8)
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1.4 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 3 คนๆ ละ 10,000 บาท/ปี เพื่อดาเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
จานวน 372,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลเจดีย์คา
งบประมาณที่ได้รับการถ่ายโอน ฯ ของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ตามโครงการถ่ายโอนฯ ของ สปช. และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนฯ จากกรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความดูแลของ อบต.
เจดีย์คา จานวน 5 แห่ง ราคากลางคนละ 20 บาท จานวน 245 วัน
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 75 ลาดับที่ 1)
1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
จานวน 129,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา จานวน 5 แห่ง (เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัต ราละ 1,700 บาท/คน
เป็นเงิน 129,200 บาท
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 5)
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1.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
จานวน 33,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา จานวน 5 แห่ง (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน 6,000 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 9,000 บาท
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 12,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77
ลาดับที่ 9)

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 578,740 บาท

1. ค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 330400)
จานวน 578,740 บาท
(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
5 ศูนย์ ราคาคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน จานวน 145,640 บาท (ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75
ลาดับที่ 2)
(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวนเด็ก 232 คน ราคาคนละ 7.37 บาท จานวน
260 วัน จานวน 433,100 บาท (ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลาดับที่ 3)
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งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)
1. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(รหัสบัญชี 421000)

รวม 85,000 บาท
รวม 85,000 บาท
รวม 85,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคาร/สถานทีศ่ ูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคาร/สถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลเจดีย์คา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 87 ลาดับที่ 1)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)

รวม 904,000 บาท
รวม 904,000 บาท
รวม 904,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวน 904,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 อัตรามื้อละ 20
บาท/คน จานวน 200 วัน โดยจัดสรรเป็นงวด จานวน 2 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 ตามจานวนเด็กของภาคการศึกษาที่ 2/2562
- งวดที่ 2 ตามจานวนเด็กของภาคการศึกษาที่ 1/2563
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 103 ลาดับที่ 1)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00221) รวม 1,555,160 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม 1,043,160 บาท
เงินเดือน (ฝุายประจา) (รหัสบัญชี 522000
รวม 1,043,160 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จานวน 442,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
2. เงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานสาธารณสุข จานวน 1 ตาแหน่ง อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
จานวน 518,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง พนักงานขับ
รถจักรกลขนาดเบา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ตาแหน่ง
พนักงานผู้ติดตามรถขยะ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)
จานวน
40,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 2 อัตรา
ได้แก่ ตาแหน่ง พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 2 อัตรา ตาแหน่ง พนักงานผู้ติดตามรถขยะ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม 472,000 บาท
รวม 72,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
จานวน
72,000 บาท
เพื่อเป็นค่าปุวยการของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน 72,000 บาท (1 คนๆ ละ
6,000 บาท/เดือน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่
ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 530000)

รวม 225,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 530000)

รวม

155,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกาจัดยุงและฉีดพ่นสารเคมีกาจัดแมลงต่างๆ ค่าจ้างเหมาพ่นยา
ฆ่าเชื้อต่างๆ ในชุมชน ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่ากาจัดขยะอันตราย ค่าบริการปรับเกรดที่ทิ้งขยะและ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เจดีย์คา
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส่วน
สาธารณสุขฯ เช่น ค่าจัดทาวารสาร, สื่อสิ่งพิมพ์,แผ่นพับ,ใบปลิว,ปูาย และเอกสารอื่นๆเกี่ยวข้อง
รวมถึงประชาสัมพันธ์โรคติดต่อต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
รวม 30,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างของส่วนสาธารณสุขฯ ตามระเบียบฯ กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
รวม 40,000 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหายของส่วนสาธารณสุขฯ ซึ่ง
ชารุดเสียหาย จาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าซ่อมรถขยะ, ค่าซ่อมแซมตามระยะเวลา ฯลฯ ที่ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 320400)

รวม 175,000 บาท

1. วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 320400)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แฟูม ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถบรรทุกขยะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์คา เช่น น้ามันดีเซล น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาพ่นหมอกควัน
ทรายอะเบท วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ายาฆ่าเชื้อ/ฆ่าแมลง ชุดทดสอบสารเสพติดใน
ปัสสาวะ และอื่นๆที่จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจารถบรรทุกขยะ เช่น รองเท้าบูท
ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ถุงเท้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จาเป็นในการอานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ และ
วัสดุต่างๆ ใช้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)

รวม 40,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)
รวม 40,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานโรงพยาบาล (รหัสบัญชี 00222)
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 20,000 บาท
1.1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบลเจดีย์คา
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบลเจดีย์คา
เช่น การรณรงค์ต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ, การสนับสนุน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย, การสนับสนุนบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพติด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลาดับที่ 1)

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223) รวม 370,000 บาท
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 80,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 80,000 บาท
1.1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรค
ไข้เลือดออก, โรคเอดส์, โรคพิษสุนัขบ้า, โรคมือ เท้า ปาก, โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจน
รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันโรคต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลาดับที่ 2)
1.2 โครงการควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้เรื่องการควบคุมปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 1758 ลงวันที่ 13
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
81 ลาดับที่ 7)
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1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อดาเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อ
ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตาบลเจดีย์คา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 8)

ค่าวัสดุ

รวม 50,000 บาท

1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
สาหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)
1. เงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี (5610300)

รวม 240,000 บาท
รวม 240,000 บาท
รวม 240,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข เพื่อตอบสนองการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15
มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดาเนินโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลาดับที่
1)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00231) รวม 340,520 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม 317,520 บาท
เงินเดือน (ฝุายประจา) (รหัสบัญชี 522000)
รวม 317,520 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จานวน 317,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 23,000 บาท
รวม 20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 20,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการประชุมอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบล ตามระเบียบกาหนด ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม

3,000 บาท

1. วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แฟูม ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00232) รวม 10,000 บาท
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 10,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 10,000 บาท
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
82 ลาดับที่ 1)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(รหัสบัญชี 00241)
งบบุคลากร
(รหัสบัญชี 520000)

รวม

2,650,020 บาท

รวม

1,327,020 บาท

เงินเดือน (ฝุายประจา) (รหัสบัญชี 522000)
รวม
1,327,020 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จานวน 1,125,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 4
อัตรา ประกอบด้วย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง, นายช่างไฟฟูาชานาญงาน, นายช่างโยธา
ชานาญงานและ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
2. เงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 ตาแหน่ง อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)
จานวน
143,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จานวน
15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
โยธา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม
รวม

1,241,000 บาท
51,000 บาท

1. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)
จานวน
36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านสาหรับพนักงานส่วนตาบลโดยจ่ายให้ตามสิทธิที่
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้
โดยจ่ายให้ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 835,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 60,000 บาท
(รหัสบัญชี 320100)
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เช่น ค่าจ้างออกแบบ ค่าสารวจรางวัดที่ดิน ค่าจ้างแรงงานอื่นๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ทีส่ ามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 303,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 47,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการประชุมอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของกองช่าง ตามระเบียบฯ กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน จานวน 56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้า
บริโภคให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 41)
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้า
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการขุดลอกแหล่งน้าทางการเกษตรฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลาดับที่ 1)
3. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จานวน 472,000 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
จานวน 472,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย จาเป็นต้องบารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของ
อบต.เจดีย์คา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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(สาหรับค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิ ถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าวัสดุ

รวม

355,000 บาท

1. วัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แฟูม ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุไฟฟูา (รหัสบัญชี 330200)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆ เช่น หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟูา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา และ
การจัดวางระบบชลประทานในพื้นที่ตาบลเจดีย์คา เช่น ท่อระบายน้า, ท่อส่งน้า,ท่อ คสล. และ
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิ งและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ฯลฯ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งที่สิ้นเปลืองและคงทนถาวรหรือที่ซื้อมา
เพื่อการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุโฆษณาและเผยแพร่รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย เช่น
ฟิล์ม สติ๊กเกอร์ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเติ มเครื่องพิมพ์ และ
วัสดุต่างๆ ใช้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

รวม
รวม

82,000 บาท
42,000 บาท

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัสบัญชี 410500)
จานวน 6,500 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน
จานวน 6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน จานวน 1 อัน ราคาอันละไม่
เกิน 6,500 บาท เพื่อใช้สาหรับกิจกรรมต่างๆ ของกองช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ทาจากไฟเบอร์กลาส สามารถต้านกระแสไฟฟูาได้
2. มีความสูงตั้งแต่ 10-14 ฟุต หรือประมาณ 3.04 – 4.26 เมตร
3. มีตะขอที่สามารถเคลื่อนย้ายบันไดลงได้
4. ขั้นบันไดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและ
ราคาภายในท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ครุภัณฑ์สารวจ (รหัสบัญชี 410500)
จานวน 3,000 บาท
2.1 ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จานวน 1 อัน ราคาอันละไม่เกิน 3,000
บาท เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ทาจากวัสดุอลูมิเนียม มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
2. มีปุมล็อคยืดขณะใช้งาน
3. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
4. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกากับทุก 10
เซนติเมตร
5. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและ
ราคาภายในท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)
จานวน 32,500 บาท
3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
จานวน 2,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800)

จานวน 40,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ (รายจ่ า ยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ที่ชารุด
เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ. ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 00242)
งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)

รวม
รวม

350,000 บาท
100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)
จานวน 100,000 บาท
1.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 421000)
จานวน 100,000 บาท
1.1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาประปาหมู่บ้าน บ้านกว้าน หมู่ที่ 6
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาประปาหมู่บ้าน บ้านกว้าน หมู่ที่ 6 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลาดับที่
2)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม 250,000 บาท
จานวน 250,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)
จานวน 250,000 บาท
1.1. อุดหนุน การไฟฟูาส่วนภูมิภ าคสาขาอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ค่าขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟูาสาธารณะ บ้านอัมพร หมู่ที่ 11
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเชียงคาเป็นค่าขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟูาสาธารณะ บ้านอัมพร หมู่ที่ 11 (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
สานักงานไฟฟูาอาเภอเชียงคา) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 102 ลาดับที่ 6)

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244)
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 230,000 บาท
รวม 130,000 บาท
รวม 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 30,000 บาท
1.1 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยใน
ตาบลเจดีย์คา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
92 ลาดับที่ 1) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 100,000 บาท

1. วัสดุอื่น (รหัสบัญชี 331700)
จานวน 100,000 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ชนิดยางรถยนต์มีฝาปิดพร้อมขาตั้งครบชุด สาหรับ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลเจดีย์คา ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 92 ลาดับที่ 1)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)
รวม 100,000 บาท
1.ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 420900)
รวม 100,000 บาท
1.1 ค่าขุดบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่บ่อขยะ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่บ่อขยะ (รายละเอียดตามแบบ อบต.
เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 92 ลาดับที่ 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(รหัสบัญชี 00252)
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 110,000 บาท
รวม 110,000 บาท
รวม 110,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 110,000 บาท
1.1 โครงการพัฒนาอาชีพในตาบลเจดีย์คา
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพในตาบลเจดีย์คา ให้มีอาชีพเสริม
เพิม่ รายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 73 ลาดับที่ 1)
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลเจดีย์คา
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลเจดีย์คา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลาดับที่ 1)
1.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4 /ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 1)
1.4 โครงการอบรมชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83
ลาดับที่ 1)
1.5 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 3)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 105,000 บาท
รวม 105,000 บาท
รวม 105,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 105,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎกติกาและ
มารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลาดับที่ 3)
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวฮ่องหม้อ บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ 2
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวฮ่องหม้อ บ้านวังเค็ม
ใหม่ หมู่ 2 เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตาบลเจดีย์คาให้เป็นที่
รู้จัก ตั้งจ่ ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87
ลาดับที่ 7)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263)
งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม
รวม
รวม

90,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จานวน 30,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตารวจ ทหาร 2324 และงาน
กาชาดอาเภอเชียงคา ประจาปี 2563
จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตารวจ ทหาร 2324 และงาน
กาชาดอาเภอเชียงคา เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละ พลเรือน ตารวจ ทหาร
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ที่ได้พลีชีพเพื่อชาติในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในอดีต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลาดับที่ 2)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400) รวม 60,000 บาท
1.1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลเจดีย์คาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม จานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่ งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลาดับที่ 1)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (รหัสบัญชี 00312)
งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)

รวม 3,035,000 บาท
รวม 3,035,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)
จานวน 2,935,000 บาท
1. ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก (รหัสบัญชี 420800)
จานวน 275,000 บาท
1.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
จานวน 275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์คา
1. ต่อเติมหลังคากันสาดอาคารสานักงานหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 55.00 ตาราง
เมตร
2. ปรับปรุงระบบประปาของอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
3. ต่อเติมหลังคาห้องเก็บของ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 107 ลาดับที่ 1)
2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (รหัสบัญชี 420900)
จานวน 869,000 บาท
2.1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน บ้านปุ หมู่ที่ 5
จานวน 259,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน บ้านปุ หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 38)
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2.2 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้านพร้อมห้องน้า บ้านบุญยืน
หมู่ที่ 7
จานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้านพร้อมห้องน้า
บ้านบุญยืน หมู่ที่ 7
1. ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร
2. ก่อสร้างห้องน้าบริเวณศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 2.80 เมตร ยาว 4.40 เมตร สูง
3.60 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 40)
2.3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณปุาสุสานบ้านดอนลาว หมู่ที่ 8
จานวน 262,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณปุาสุสานบ้านดอนลาว หมู่ที่ 8
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 6.40 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
98.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลาดับที่ 37)
2.4 โครงการก่อสร้างห้องน้าพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบุญชัย หมู่ที่ 12
จานวน 118,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องน้าพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบุญชัย หมู่ที่ 12
กว้าง 2.80 เมตร ยาว 4.40 เมตร สูง 3.60 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คากาหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69
ลาดับที่ 35)
3. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 421000)
จานวน 1,791,000 บาท
3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเค็มเก่า หมู่ที่ 1
จานวน 258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเค็มเก่า หมู่ที่ 1
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอาเภอ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 (ข้างบ้านอาจารย์สุวิทย์ วงศ์ใหญ่)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 188.00
ตารางเมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 58 ลาดับที่ 4)
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3.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ที่ 2
จานวน 150,000 บาท
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบัวผัด ยาวิเลิง ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุนีย์ วงศ์ใหญ่ ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
เจดีย์คากาหนด) หน้า 94 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 58 ลาดับที่ 6)
3.3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยวิธีถมดินลูกรัง บ้านวังเค็มใหม่
หมู่ที่ 2
จานวน 99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยวิธีถมดินลูกรัง บ้าน
วังเค็มใหม่ หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 647.00 ลูกบาศก์เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 65,300
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 33,700 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 58 ลาดับที่ 7)
3.4 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ไพรสนธิ์ หมู่ที่ 3
จานวน 245,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ไพรสนธิ์ หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด ศ.ก. 3’’ ยาว 92.00 เมตร วางท่อ PVC ขนาด ศ.ก. 2’’ ยาว
1,268.00 เมตร วางท่อ PVC ขนาด ศ.ก. 1’’ ยาว 96.00 เมตร ระยะทางยาวรวม
1,456.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 68 ลาดับที่ 33)
3.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยวิธีถมดินลูกรัง บ้านปัวชัย
หมู่ที่ 4 จากลาเหมืองกอม-ลาเหมืองเค็ม
จานวน 41,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยวิธีถมดินลูกรัง
บ้านปัวชัย หมู่ที่ 4 จากลาเหมืองกอม-ลาเหมืองเค็ม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 346.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 269.00 ลูกบาศก์เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลาดับที่ 17)
3.6 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านปัวชัย หมู่ที่ 4 จากบ้านนายชัชวาล ทนดี –
บ้านนางยอง วันดี
จานวน 89,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านปัวชัย หมู่ที่ 4 จากบ้านนายชัชวาล
ทนดี – บ้านนางยอง วันดี ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด ศ.ก. 2’’ ยาว 664.00 เมตร ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลาดับที่
32)
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3.7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
บ้านปัวชัย หมู่ที่ 4 ช่วงระหว่างสายบ้านปัว- แยกวัดเสาหิน
จานวน 123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ย บ้านปัวชัย หมู่ที่ 4 ช่วงระหว่างสายบ้านปัว- แยกวัดเสาหิน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ลูกบาศก์
เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
62 ลาดับที่ 17)
3.8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านกว้าน
หมู่ที่ 6 ช่วงระหว่างบ้านนายพบโชค โชคชัยชิด – บ้านนายสันธาน กันทะสอน
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด
บ้านกว้าน หมู่ที่ 6 ช่วงระหว่างบ้านนายพบโชค โชคชัยชิด – บ้านนายสันธาน กันทะสอน ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 74.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลาดับที่ 26)
3.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านปิน
หมู่ที่ 9 จากซอย 7 ถึง ซอย 8
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด
บ้านปิน หมู่ที่ 9 จากซอย 7 ถึง ซอย 8 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 108.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลาดับที่
31)
3.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องค้อม หมู่ที่ 10
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องค้อม หมู่ที่ 10
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายธนดล ใจหมั้น ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตาราง
เมตร
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิคม เกิดผล ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาวรวม 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 124.00 ตาราง
เมตร
ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจือ ชิดสนิท ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 369.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 60 ลาดับที่ 11)
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3.11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านบุญชัย หมู่ที่ 12
ซอย 1 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
จานวน 136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านบุญชัย หมู่
ที่ 12 ซอย 1 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้าง 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คากาหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลาดับที่ 27)
2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 100,000 บาท
(รหัสบัญชี 421100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชารุดเสียหาย
ตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจาเป็นต้องบารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรม
กว่าเดิม เช่น อาคารสานักงาน ห้องทางาน ห้องประชุม รั้ว บรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สิ่งปลูกสร้างที่
อยู่ในความดูแลของ อบต.และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือยากจน ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ พย 0023.3/ว 9212 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของอปท.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)
งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)

รวม 15,512,530 บาท
รวม 15,512,530 บาท

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) จานวน 127,880 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับสานักงานประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมด
จานวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับสานักงานประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราวทั้งหมดตาม
ภารกิจถ่ายโอน ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน 77,880 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยการนาส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็น
รายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี โดยคานวณตั้งจ่ายจานวน 12 เดือน
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี 110700)
จานวน 10,051,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 3)
4. เบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี 110800)
จานวน 4,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้
แสดงความจานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน

หน้า 98
(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 4)
5. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (รหัสบัญชี 110900)
จานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
จานวน 54 คน คนละ 500 บาท รวม 12 เดือน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 และ
17 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 5)
6. เงินสารองจ่าย (รหัสบัญชี 111000)
จานวน 300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยอื่นๆ ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์หรือค่าใช้จ่ายสารองจ่ายในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95
ลาดับที่ 1)
7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100)
จานวน 200,000 บาท
7.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2557 โดยเงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลาดับที่ 1)
7.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเจดีย์คา
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเจดีย์คา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลาดับที่ 2)
8. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (รหัสบัญชี 120100)
จานวน 179,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 1
ของรายได้ตามประมาณการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 รายได้ไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู้ (รายได้=179,450 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

