
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง

อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,344,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,735,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายก อบต.และรองนายกจํานวน อบต.
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.และรองนายก อบต.
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.และรองนายก 
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต.
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา  เลขานุการสภา และสมาชิกสภา อบต.
*การตั้งงบประมาณเงินเดือนฝ่ายการเมือง เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน นายก อบต.รองนายก อบต.ประธาน
สภา อบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต
. เลขานุการสภา อบต.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,028,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,834,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอื่นตามสิทธิ
ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 7 ตําแหนง 8 อัตรา ไดแก ปลัด อบต. รอง
ปลัด อบต.นักบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะหนโยบายและแผน    นักทรัพยากร
บุคคล  นิติกร  นักจัดการงานทั่วไป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ/เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง /เงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก ปลัด อบต.(นักบริหารงานทอง
ถิ่น ระดับกลาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่
กําหนด จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ตําแหนง รองปลัด อบต. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 280,080 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 649,560 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา ไดแก
ตําแหนงผูชวยนักประชาสัมพันธ พนักงานขับรถยนต (รถสํานักงาน สป.) ผู
ชวยเจาพนักงานธุรการ  ภารโรง  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจาง ตําแหนง ภารโรง 
        *การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,084,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 534,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย และจายเปนเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน ลูกจาง และผูมีสิทธิ
เปนกรณีพิเศษ และจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง เชน
เบี้ยประขุม พาหนะเดินทาง คาตอบแทนการออกขอสอบ การตรวจขอสอบ
และคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของใหแกกรรมการและผูมีสิทธิ
*เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
             1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
              2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ
.2559
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คาเชาบาน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบ
         *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้
 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 
 2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนของบุตรพนักงานสวนตําบล โดยดําเนินการตาม
ระเบียบ
 *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
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ค่าใช้สอย รวม 1,137,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับวารสารตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ เพื่อประชาสัมพันธ อบต. คาจัดทําปายประกาศ ปายประชา
สัมพันธตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆคาธรรมเนียม คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาจางเหมาจัดทําเว็ปไซต  คาจางเหมาติดตั้งโคมไฟ
ในอาคารเอนกประสงค ฯลฯ และคาจางเหมาตางๆ ที่มีความจําเปนตอง
ปฏิบัติ ภายในที่ทําการ อบต.และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ
*เปนไปตามกรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่  27
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเปน
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบประมาณไดไม
เกินปีละ  1 %  ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศ
ให    ใหเบิกจายไดในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่
กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัด
และใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  มาประกอบ
การเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการ
จาย  
           (2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคา
รับรอง  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย  
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
 ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผู
บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
*-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในเรื่องคาพานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรียหรือใชในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ หรือใชในงานศาสนาหรืองานรัฐพิธี พิธีการตางๆฯลฯ   
       
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวง
มาลา และพานประดับพุมดอกไม
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โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางศาสนาและงานพระ
ราชพิธีตางๆ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานเชน คาเครื่องเสียง คาเต็นท คา
อาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 85 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมพรอมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพความรูใหกับบุคลากรและผู
นําทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจาง  ผูนํา  คณะกรรมการชุมชน  อ
สม.  และประชาชน  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
*-แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  87  ลําดับที่  7
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โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม ของ
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม     คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาป่ายประชาสัมพันธ  คาใช
จายอื่นที่จําเปนในการการจัดทําโครงการ ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 86 ลําดับที่  5   

โครงการเยี่ยมบานยามเย็น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม     คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ      คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร    คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่น
ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 66
*-แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  87  ลําดับที่  8
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โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลตนมะมวง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  (กรณีครบ
วาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ ) อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและ
หนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและ
หรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คา
ปายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ  
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561

โครงการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของขา
ราชการ พนักงานจาง ผูบริหาร ส.อบต.และผูนําชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม     คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  สําหรับผูเขารับการอบรม  คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาป่ายประชาสัมพันธ  คาใช
จายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการปองกัน
และแกไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลว 18  มิถุนายน  2557 
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  87  ลําดับที่  6   

วันที่พิมพ : 6/9/2562  09:43:26 หนา : 10/117



โครงการสงเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ตนมะมวง และผู
นําทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช
จายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร    คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ  คาป่ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
*แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) หนาที่  86  ลําดับที่  3

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายใกลตัวของคนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม     คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และสําหรับการจัดทําโครงการ อุปกรณ   คากระเปาหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาป่ายประชา
สัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หนาที่  86 ลําดับที่  4   
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม     คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาปายโครงการ  คาป่ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2562
*หนงสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2561
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หนาที่  85 ลําดับที่  2    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) 
         เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคา สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคา
ใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 695,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของเครื่องใชตางๆ เชนกระดาษ แฟม ปากกา หนังสือ
พิมพ น้ําดื่ม เกาอี้ตางๆฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและอื่นๆ สําหรับใชในสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด แกว
น้ํา จาน ชาม ชอน ชุดกาแฟ ผาคลุมโตะ ถังขยะ ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน หิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไมตางๆ ยางมะตอย
สําเร็จรูป สี แปรงทาสี ทอพีวีซี ของอ สามทาง ขอตอตรง กาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชิ้นสวนที่เสีย
หาย เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  สําหรับใชในรถจักรยานยนต  รถ
ยนต พาหนะอื่นใดของ อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง มัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ รถยนตของ อบต. พาหนะอื่นใดของ อบต. งานอื่น
ใดที่ใชในการปฏิบัติราชการและเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นหรับเครื่องจักร
กลของหนวยงานตางๆ ที่ขอมาใชในราชการและจายสนับสนุนใหหนวยงาน
และกลุมองคกรตางๆ ในการปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแก อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการใชงานของ อบต.
ค่าสาธารณูปโภค รวม 718,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.ตนมะมวง และอาคารสถานที่
ตางๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาและบริการอื่นๆ จากสํานักงานประปา
คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน อบต.ใชในการติดตอราชการ
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเปน เชนคาดูแลเวปไวต คาเชาพื้น
ที่เวปไซต คาโดเมนเนม คาธรรมเนียมในการใชบริการ และคาใชจายเพื่อให
ไดใชบริการอินเตอรเน็ตฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,514,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 10,500 บาท

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 7 ชุด
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)

เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 9,000 บาท

จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร 3 ชุด
   (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 141,000 บาท

1.1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด 36,000 BTU จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
  1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 15,000 BTU
               2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นไมเกิน 40,000 บีที
ยู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟเบอร 5
  4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชนแผนฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (lonizer) เปนตน สามารถ
ดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได 
  6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
            รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบ
ประมาณกําหนด
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อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ  700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
                 -สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
  -สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
  -สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts, ไดเปนอยางนอย
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)
*เปนไปตาม 
–หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ 2562

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร(ขาวดํา) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
                -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 คูณ 600 dpi
  -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนา/นาที (ppm)
  -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
  -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  -มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 150 แผน
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง   เชนคาซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ และบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ    
*การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
             -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
             -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561   
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,330,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการตอเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง จํานวน 850,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลตน
มะมวง (โดยมีรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
 *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  88 ลําดับที่ 10

โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติแบบซุมคอมถนน จํานวน 1 ซุม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติแบบซุมคอมถนน  (รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
 *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  76 ลําดับที่ 7
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โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารที่ทําการสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตน
มะมวง (โดยมีรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
 *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  88 ลําดับที่ 9        

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลไรสม โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสาน
การปฏิบัติการรวมและอํานวยความสะดวกแกประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 11,000 บาท

โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการรวมและอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563 
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 88 ลําดับที่ 12 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและรวมกันวางแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา แผนพัฒนาสี่ปี   แผนการดําเนิน
งาน ประชุมประชาคมฯลฯ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
*เปนไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติตางๆ ดังนี้  
 1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
 มกราคม 2559 เรื่อง  การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.1.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  89 ลําดับที่  13  
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลที่
มีประสิทธิภาพ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนชุมชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล  เพื่อการสงเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชน  และ
กิจกรรมสนับสนุน  การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผูนํา
ชุมชน  สรางเครือขายองคกรชุมชน  และสนับสนุน  การขับเคลื่อนแผน
ชุมชน  เปนคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
  เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมาย ที่เกี่ยวของดังนี้
 1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่  12
  มีนาคม  2553  เรื่อง  การสนับสนุนแผนชุมชน  สูการพัฒนาทองถิ่นแบบ
บูรณาการ  
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810 .3/ว 179
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921
 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  89 ลําดับ
ที่  14   
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ  จํานวน 
20,000  บาท
                ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง 
พัฒนาระบบตางๆ       
                เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางองคกร สถาบันหรือบุคคลที่เปน
กลางในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต. 
*เปนไปตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง 4 ปี (พ.ศ.2561
-พ.ศ.2564)หนาที่  114  ลําดับที่  1

จํานวน 20,000 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ  จํานวน 20,000  บาท   ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง พัฒนาระบบตางๆ       
       เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางองคกร สถาบันหรือบุคคลที่เปนกลางใน
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต. 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,816,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,747,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,747,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,335,320 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหกับ
พนักงานสวนตําบลจํานวน 7 ตําแหนง 7 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ
กองคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได เจา
พนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่
กําหนด จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแกตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 322,320 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา ไดแก
ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง จํานวน 2
 ตําแหนง 2 อัตรา ไดแกตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได ผูชวยเจา
หนาที่พัสดุ
             *การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,015,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 398,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย และเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (โบนัส) และผลประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด
*เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการทํางานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง
          *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ดังนี้
           1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ
.2559
           2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที่  15
  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ตามระเบียบกําหนดฯ 
*เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนของบุตรพนักงานสวนตําบล โดยดําเนินการตาม
ระเบียบ
 *เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดทําปายประชาสัมพันธภาษีประจําปี  การจัดแผนพับการชําระ
ภาษี คาธรรมเนียม คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
                  *เปนไปตาม กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการ  ดังนี้
                    1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลง
วันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                  กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
                  1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  ลักษณะ 6
 จางแรงงาน
                  2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาคัดสําเนา  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร  คาจางสํารวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูล  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ  เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได  โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน  
 *เปนไปตามตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2550      
2)  หนังสือกระทรวงมาหดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่  9
  มกราคม  2555
3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง  ดวนมาก  ที่ มท 0808.3/ว 462  ลงวัน
ที่  29 กุมภาพันธ 2551  เรื่อง  การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808 .3/ว 483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2561 
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 16  
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศ ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล กองคลัง
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
*-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)        
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
ซอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตางๆในกองคลัง    
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชิ้นสวนที่เสีย
หาย เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  ฯลฯ สําหรับใชในรถจักรยานยนต  และ
รถยนต

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง มัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ รถยนตของ อบต. 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,600 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย

งบลงทุน รวม 53,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู จํานวน 11,000 บาท

1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
          (รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)      
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อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ  700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts, ไดเปนอยางนอย
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)
*เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
–หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ 2562
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                    -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
                    -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 4 MB 
                    -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
                    -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366
  คูณ 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
                       -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
                    -มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง                    
                    -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
                    -สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด) 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท มี
กําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 800 วัตต (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด) 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง    
      *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 830,220 บาท

งบบุคลากร รวม 830,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 830,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 460,320 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 ตําแหนง 4
 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ํา 2 อัตรา) พนักงานขับรถ
ยนต (ขับรถกูชีพ 1 อัตรา) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง จํานวน 3
 ตําแหนง 4 อัตรา ตําแหนงไดแก ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ํา 2 อัตรา) พนักงานขับ
รถยนต (ขับรถกูชีพ 1 อัตรา) 
             *การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,499,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 619,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 154,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 140,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย และจายเปนเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน ลูกจาง และผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษ คา
ตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ 
*เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
-ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใช
จายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ขอ 4(2)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ขอ 5 และขอ 6(1)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการทํางานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางตามระเบียบ 
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
 1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที่  15
  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนของบุตรพนักงานสวนตําบล โดยดําเนินการตาม
ระเบียบ
 *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประกาศ ปายประชาสัมพันธตางๆ คา
จางเหมาบริการตางๆ คาตัดสติกเกอรเครื่องหมาย อปพร.ติดรถยนต หรือรถ
อื่นใดในงานปองกัน ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
 กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่  27
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการของงานปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
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โครงการปองกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายในการจัดทําโครงการตามมาตรการปองกันและแกไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เชน  เทศกาลปีใหม  หรือเทศกาล
สงกรานต  และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว  เปน
ตน  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ    คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาปายประชา
สัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
*เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติ ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว
 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464
 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  67 ลําดับที่  2  

โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาป่ายประชา
สัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
*เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติ ดังนี้  
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557     
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  68 ลําดับที่  4 
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โครงการเฝาระวังปองกันและบรรเทาสาธาารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
ในตําบลตนมะมวง/งานกูชีพกูภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคาใชจายที่จําเปน เชนคาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการปฐม
พยาบาลเบื้องตน คา คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
*เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติ ดังนี้  
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (4) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553      
-ประกาศคณะกรรมการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561         
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หนาที่ 68 ลําดับที่ 6 

โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและการปองกันภัยแกประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชจายในการจัดทําโครงการคาใชจายโครงการประชาสัมพันธใหความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่    คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
*เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติ ดังนี้  
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  68 ลําดับที่  3 
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โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจาหนาที่ อปพร.ประชาชนทั่วไป จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม    คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติ ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหนอยอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพล
เลือน  พ.ศ. 2553  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที่  17 พฤศจิกายน 2552   เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบ
แทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
*แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 1   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได  ตาม
ปกติ                          
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
ซอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

วันที่พิมพ : 6/9/2562  09:43:26 หนา : 36/117



ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไฟฉาย กระบองสัญญาณ
ไฟฟา ถานไฟฉาย 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ปูน ทราย ยางมะตอย ฯลฯ  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนยางรถยนต แบตเตอรรี่ฯ
ลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง มัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ รถยนตของ อบต. พาหนะอื่นใดของ อบต. งานอื่น
ใดที่ใชในการปฏิบัติราชการและเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นหรับเครื่องจักร
กลของหนวยงานตางๆ ที่ขอมาใชในราชการและจายสนับสนุนใหหนวยงาน
และกลุมองคกรตางๆ ในการปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแก อบต.ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตรทางการแพทย เชน สําลี ผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการของงานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังดับเพลิง  
วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน เชน เปล เตียงสนามฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน อปพร. เชนแผงกั้น กระบอง
ไฟจราจรกระสอบทรายฯลฯ
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งบลงทุน รวม 880,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 880,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาดทอ 10 นิ้ว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาดทอ 10 นิ้ว พรอมอุปกรณ
ประกอบ 1 ชุด ติดตั้งแลวเสร็จ 1 ชุด มอเตอร 25 แรงมา ชุด
ละ 150,000 บาท (บริเวณหมูบานรมเย็นวิลลา หมูที่ 6) 

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาดทอ 12 นิ้ว จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาดทอ 12 นิ้ว พรอมอุปกรณ
ประกอบติดตั้งแลวเสร็จ 2 ชุด มอเตอร 40 แรงมา ชุด
ละ 190,000 บาท (บริเวณศาลเจาแมทับทิม หมูที่ 6)  

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาดทอ 8 นิ้ว จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาดทอ 8 นิ้ว พรอมอุปกรณ
ประกอบ 3 ชุด ติดตั้งแลวเสร็จ มอเตอร 10 แรงมา ชุด
ละ 100,000 บาท (บริเวณอูนายพัน หมู 1 จํานวน 2 ชุด /บริเวณหนาหมูบาน
เพชรพิมาน หมู 6 จํานวน 1 ชุด) 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

  *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
             -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
             -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561   
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562    

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,160,240 บาท

งบบุคลากร รวม 882,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 882,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,740 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา ไดแกตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบ ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา
               *การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไป
ตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 236,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย และจายเปนเงินประโยชนตอบแทน
อื่นสําหรับพนักงาน ลูกจาง และผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษ และจายเปนคาใชจาย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง เชนเบี้ยประชุม พาหนะเดินทาง คาตอบ
แทนการออกขอสอบ การตรวจขอสอบและคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของใหแก
กรรมการและผูมีสิทธิ
*เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
    *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
                      1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3
 พ.ศ.2559
                     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลง
วันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบ
 *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนของบุตรพนักงานสวนตําบล โดยดําเนินการตาม
ระเบียบ
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559
5) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาโฆษณาและเผยแพรตางๆ คาจางเหมาและ
บริการตางๆ คาจัดทําปายตางๆ ฯลฯ
              *เปนไปตาม กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการ  ดังนี้
                    1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลง
วันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
               1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน    2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในสวนการศึกษาฯ ฯลฯ
       
                *เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) 
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการ
จางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ยางลบ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง ไมกวาด แกว
น้ํา จาน ชาม น้ํายาลางหองน้ําฯลฯ สําหรับใชในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งบลงทุน รวม 41,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 7,600 บาท

(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณรายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)        

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500 บาท 
     1.มีมือจับชนิดบิด
     2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
     3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
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อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ  700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
                   -สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
  -สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
  -สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts, ไดเปนอยางนอย
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)
*เปนไปตาม 
–หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ 2562
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร (สี) จํานวน 17,000 บาท

2.1 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร (สี)            จํานวน  17,000 บาท
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1
 เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
                    -เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
                    -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600คูณ600 dpi
                    -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอ
นาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm)
                    -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB
                       -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได-มี
ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
                    -มีความสะเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200
 คูณ 1,200 dpi                    
               -สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา,-สามารถทําสําเนา
สูงสุดไดไมนอยกวา 99 สําเนา
                    -สามารถยอและขยายไดถึง 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
                    -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
            -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Bawe-T จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
                    -มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน,-สามารถใชได
กับ A4,Letter,Legal และ Custom
                    รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง       
                       *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
                       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,199,240 บาท
งบบุคลากร รวม 456,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 456,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแกตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 168,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลาและปฐมวัย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 *การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไปตาม
*หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
*หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2678 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562

งบดําเนินงาน รวม 395,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย และจายเปนเงินประโยชนตอบแทน
อื่นสําหรับพนักงาน ลูกจาง และผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษ และจายเปนคาใชจาย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง เชนเบี้ยประชุม พาหนะเดินทาง คาตอบ
แทนการออกขอสอบ การตรวจขอสอบและคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของใหแก
กรรมการและผูมีสิทธิ
*เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
    *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
                      1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3
 พ.ศ.2559
                     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลง
วันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 227,760 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาโฆษณาและเผยแพรตางๆ คาจางเหมาและ
บริการตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาเปลี่ยน หรือติดตั้งมิเตอรไฟฟา จัดทําปาย
ตางๆ ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
                 กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
                        1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452
  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                        กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
                       1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3
  ลักษณะ 6 จางแรงงาน
                       2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในสวนการศึกษาฯ ฯลฯ
       
 *เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

คาใชจายสําหรับการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการทัศนศึกษาของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม     คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
                       
    *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
    1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (5)
    2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 7
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โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู/การจัดการปฐมวัยของครูผูดูแลเด็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
                                              
   *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
    1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (5)
    2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 13

โครงการประกันคุณภาพ/ประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
                                              
   *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
    1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (5)
    2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 8
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โครงการประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม     คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
                       
     *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
      -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (5)
      -พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 6

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู/แผนการจัดการปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
                                              
   *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
    1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (5)
    2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 12
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โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
    *เปนไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติ ดังนี้
                1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 (5)
                2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
               3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
               4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
          *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา/คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

จํานวน 20,400 บาท

จํานวน 12 คน คนละ 1,700 บาท จํานวน 20,400 บาท  
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 2

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา/คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 13,560 บาท

จํานวน 12 คน คนละ 1,130 บาท จํานวน 13,560 บาท  
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 3    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา/คาอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 58,800 บาท

จํานวน 12 คน คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  58,800  บาท  
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่  79 ลําดับที่  1 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) 
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน ผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุที่จําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน เครื่องตัดกระแสไฟฟา อัตโนมัติ หลอดไฟฟา โคมไฟฟา สวิทชไฟ
ฟาฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง ไมกวาด แกว
น้ํา จาน ชาม น้ํายาลางหองน้ําฯลฯ สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 12 คน
       *เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองใชในงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง

งบลงทุน รวม 347,360 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 197,360 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 141,000 บาท

  1.1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด 36,000 BTU จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 47,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 15,000 BTU
               2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นไมเกิน 40,000 บีที
ยู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟเบอร 5
  4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชนแผนฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (lonizer) เปนตน สามารถ
ดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได 
  6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
            รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบ
ประมาณกําหนด

ชั้นวางของ 10 ชอง จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ชั้นวางของ 10 ชอง ขนาด 175 คูณ 40 คูณ 80
 ซม.จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 6,900 บาท

ชั้นวางหนังสือ 3 ชอง จํานวน 4,560 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 3 ชอง จํานวน 12 อันๆละ 380 บาท เปน
เงิน  4,560 บาท
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ชั้นวางหนังสือแบบเอียง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบเอียง จํานวน 1 อันๆ ละ 1,500 เปน
เงิน   1,500 บาท
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)

โซฟา และโตะกลาง จํานวน 12,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟา และโตะกลาง จํานวน 1 ชุด     เปน
เงิน 12,900 บาท

ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อโตะนั่งเรียน จํานวน 1,600 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ โตะนั่งเรียน ขนาด 90 คูณ 60 คูณ 30
 ซม. จํานวน 1 ชุด 1,600 บาท
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซื้อเตียงหองพยาบาลพรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เตียงหองพยาบาล ดังนี้
    -เตียงเหล็กเหลี่ยมพรอมพื้นไมอัด ขนาด 3.5 ฟุต 3,500  บาท
    -ที่นอนยางพาราอัดหุม PVC ขนาด 3.5 ฟุต 6 นิ้ว 3,900  บาท
    -หมอนหนุนหุม PVC 1 ลูก      500   บาท
    -ผาปูที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต 2 ชุดๆละ 500  1,000   บาท 
 (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง ครุภัณฑตางๆ  เชน เครื่องเลน
เด็ก อุปกรณตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ
                       *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
                        -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
                        -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    
            -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
                       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ เชน
อาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือการปรับปรุงการเดินไฟหลังคาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โครงการกอสรางปรับปรุง พรอมจัดภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทา
ศิริ การปรับปรุงสิ่งกอสรางตางๆฯลฯ 
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 16
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
 *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
 2)เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 (5) (6)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่ 82 ลําดับที่ 14

โครงการสงเสริมการเรีรยนรูการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
 *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
 2)เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 (5) (6)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่ 82 ลําดับที่ 15
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โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหง
ชาติ  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาโล  หรือถวยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  คา
ปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
  *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
   *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 ) หนาที่ 81 ลําดับที่ 9

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไมโกง) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
 *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
 2)เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 (5) (6)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่ 81 ลําดับที่ 11
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,439,460 บาท

งบบุคลากร รวม 2,720,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,720,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 638,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา ไดแกตําแหนงผูอํานวยการกองการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เจาพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแกตําแหนงผูอํานวยการกองการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,836,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 2 ตําแหนง 17
 อัตรา ไดแกตําแหนง คนงาน (16) และพนักงานขับรถยนต (1)  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจาง จํานวน 2
 ตําแหนง ตําแหนงคนงาน และพนักงานขับรถยนต  
*การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาป่วยการสําหรับอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น/ นักบริบาลทองถิ่น คน
ละ 6,000 คูณ 12 เดือน คูณ ทองถิ่นละ 2 คน เปนเงิน 144,000 บาท และ
จายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน ลูกจาง และผูมีสิทธิเปน
กรณีพิเศษฯลฯ 
         *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
    *เปนไปตาม 
                      1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3
 พ.ศ.2559
                    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิไดรับคาเชา
บานตามระเบียบที่กําหนด
   *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาตางๆ ที่มีความจําเปนตองปฏิบัติ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงาน และคาจางเหมาบุคคลอื่นสํารวจสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา    ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีฯลฯ
                    กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
                   1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
                   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลง
วันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                  กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
                 1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6
 จางแรงงาน
                2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541
 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
 3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
 5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 827
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
 8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049
 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
 9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 256

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผู
บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ
          *เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2559                    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
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(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
                       (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคา
ใชสอย
                      (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของเครื่องใชตางๆ เชนกระดาษ แฟม ปากกา หนังสือ
พิมพ น้ําดื่ม เกาอี้ตางๆฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชิ้นสวนที่เสีย
หาย เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  สําหรับใชในรถจักรยานยนต  รถ
ยนต พาหนะอื่นใดของ อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง มัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ รถยนตของ อบต. พาหนะอื่นใดของ อบต. งานอื่น
ใดที่ใชในการปฏิบัติราชการและเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นหรับเครื่องจักร
กลของหนวยงานตางๆ ที่ขอมาใชในราชการและจายสนับสนุนใหหนวยงาน
และกลุมองคกรตางๆ ในการปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแก อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

                     เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการใชงานของ อบต.
                      *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
                      -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
                      -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
                      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
                      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561    

งบลงทุน รวม 68,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 2 ชุด จํานวน 2,500 บาท

(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)

ตูเหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตูๆ ละ 3,800 จํานวน 3,800 บาท

          (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณรายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)        

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,500 บาท จํานวน 10,500 บาท

(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
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ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500 บาท 
                      1.มีมือจับชนิดบิด
                      2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
                3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
                      (รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ)

โตะทํางาน 2 ชุด จํานวน 8,000 บาท

(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ  700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
                   -สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
  -สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
  -สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts, ไดเปนอยางนอย
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)
*เปนไปตาม 
–หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ 2562
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร (สี) จํานวน 17,000 บาท

2.1 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร (สี)            จํานวน  17,000 บาท
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1
 เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
                    -เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
                    -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600คูณ600 dpi
                    -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอ
นาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm)
                    -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB
                       -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได-มี
ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
                    -มีความสะเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200
 คูณ 1,200 dpi                    
               -สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา,-สามารถทําสําเนา
สูงสุดไดไมนอยกวา 99 สําเนา
                    -สามารถยอและขยายไดถึง 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
                    -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
            -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Bawe-T จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
                    -มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน,-สามารถใชได
กับ A4,Letter,Legal และ Custom
                    รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

                   เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชนคาซอม
แซมครุภัณฑตางๆ และบํารุงรักษาทรัพยสิน
                       *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
                       -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
                      -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
                      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
                      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561    
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
                     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562    

งานโรงพยาบาล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมใหความรูและการปองกันเรื่องโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว เชนคาปาย
ประชาสัมพันธ  คาอาการและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของด
1)ระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา67 (3)
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 69 ลําดับที่  2
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 70,000 บาท

(โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี)                                    
      เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว เชน คา
วัคซีน คาเข็มฉีดยา คาจางเหมาบริการฯลฯ  
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-ระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา67 (3)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/174.5 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)หนาที่ 69  ลําดับที่  1
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โครงการใหความรุเพื่อคุมครองผูบริโภค จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว 
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
-ระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา67 (3)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)หนาที่ 70  ลําดับที่  7

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

เพื่อจายเปนคาน้ํายาเคมีพนกําจัดยุง  คายาวัคซีนสุนัข คาวัสดุตรวจสอบสาร
ยาเสพติด และเวชภัณฑตางๆ 

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน       
สาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูบานละ 20,000
 บาท จํานวน 6 หมูบาน เปนเงิน 120,000 บาท
            *เปนไปตาม
             - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
             -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049
 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
            *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 69  ลําดับ
ที่ 4 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,303,910 บาท

งบบุคลากร รวม 970,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 970,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 362,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและการปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหกับ
พนักงานสวนตําบลจํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่
กําหนด จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 288,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจาง
ประจํา จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูชวยนักพัฒนา
ชุมชน
*การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 307,370 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,370 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 77,370 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย และจายเปนเงินประโยชนตอบแทน
อื่นสําหรับพนักงาน ลูกจาง และผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษฯลฯ 
           *เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
           -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการทํางานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล 
*เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที่  15
  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบฯลฯ
    *เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
      5) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดแผนพับ  วารสาร คา
ธรรมเนียม คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
*เปนไปตาม กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
 1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่  27
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
       กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
      1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จางแรงงาน
      2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศ ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในกอง
สวัสดิการสังคม
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
*-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
*-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) 
   เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
          (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
          (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตางๆในกองสวัสดิการสังคม
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่จําเปนตองใช
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการใชงานของ อบต.
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย

งบลงทุน รวม 26,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ 3 ชุด จํานวน 3,000 บาท

(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณรายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)        

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู จํานวน 11,000 บาท

1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
  (รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 6/9/2562  09:43:26 หนา : 76/117



อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่อง ๆละ  700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts, ไดเปนอยางนอย
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)
*เปนไปตาม 
–หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ 2562
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชนคาซอมแซมครุภัณฑตางๆ และบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นๆ     
     *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
     -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,809,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,891,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,891,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,335,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล และคาปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 ตําแหนง 3 อัตรา ไดแกตําแหนงผูอํานวยการกอง
ชาง วิศวกรโยธา นายชางโยธา เจาพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 476,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา ผูชวยนาย
ชางสํารวจ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 37,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆและเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางกอง
ชาง ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา ผูชวยนายชางสํารวจ พนักงานขับเครื่องจักร
กลขนาดเบา
               *การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไป
ตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 868,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 263,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจงานจาง
ตางๆ และจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน ลูกจาง และผูมี
สิทธิเปนกรณีพิเศษฯลฯ
*การจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
           -เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง  ตามหนังสื่อ
สั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที่  17
  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อ
หรือการจาง  คณะกรรมการตรวจการจาง  และผูควบคุมงานกอสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว 4231  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อ
หรือการจาง  คณะกรรมการตรวจการจาง  และผูควบคุมงานกอสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกองชาง
*เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ
.2559
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คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิไดรับคาเชา
บานตามระเบียบที่กําหนด
   *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
                     1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
                         2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
                     3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
          4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชสอยตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆและคาติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ คาจัดทํา
แผนพับ จัดทําปายตางๆ คาจัดทําประกันภัยรถยนต คาจางเหมาบุคคลภาย
นอกขุดลอกคู คลอง งานทอระบายน้ําตางๆ คาจางเหมางานกอสราง
ตางๆ   คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานฯลฯ
                    กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
                  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลง
วันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                  กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
                 1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6
 จางแรงงาน
                 2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล ในกองชาง 
                       *เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

                  รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
                เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจาย
จากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
                     (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
                     (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ยางลบ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและอื่นๆ สําหรับใชในการปฏิบัติงานกองชาง
วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน หิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไมตางๆ ยางมะตอย
สําเร็จรูป สี แปรงทาสี ทอพีวีซี ของอ สามทาง ขอตอตรง กาว ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  พรอมทั้งการจัดซื้ออะไหล
และชิ้นสวนที่เสียหาย เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  สําหรับใชในรถ
จักรยานยนต  และรถยนต จัดซื้อและติดตั้งกระจกโคง ติดตั้งยางชะลอความ
เร็วฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง มัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ รถยนตของ อบต. และยานพาหนะอื่นใดของ อบต. 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่กลองถายรูป ลางอัดขยายรูป กระดาษ
เขียนโปสเตอรฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการใชงานของ อบต.
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งบลงทุน รวม 49,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ  700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
                   -สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
  -สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
  -สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts, ไดเปนอยางนอย
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)
*เปนไปตาม 
–หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ 2562
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 18 ลาน
พิกเซล 
  -เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
  -ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image Sensor)
  -มีระบบแฟลชในตัว
  -สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อ
ตองการเปลี่ยน
  -สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
  -มีกระเปาบรรจุกลอง
  (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)          

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท มี
กําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 800 วัตต (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด) 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง ซอมแซมครุภัณฑตางๆ   ฯลฯ
                *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
               -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
               -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,156,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการตางๆ  คาจางเหมางานกอสรางตางๆ งานปรับ
ปรุงตางๆ ที่
ไมไดตั้งงบประมาณไว ฯลฯ
                  กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
                  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลง
วันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                  กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
                 1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6
 จางแรงงาน
                2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
                เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจาย
จากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
                     (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
                     (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา โคมไฟฟา สวิทช
ไฟฟา สําหรับไฟฟาสาธารณะฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับไฟฟาสาธารณะในตําบล และสถานที่ที่เปน
สมบัติที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
                *เปนไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
                  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
       2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน  2560 
      3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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งบลงทุน รวม 2,816,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,816,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  หมูที่  1  ตําบลตนมะมวง  อําเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน 499,300 บาท

รายละเอียดโครงการ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูที่ 1   จํานวน 35
 จุด บริเวณ บานนาหนองอาง และ หมูบานกรุงเพชรซอย 1 (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด)
งบประมาณ  499,300.-  บาท 
*เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา มาตรา 67(6)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 36 ลําดับที่ 1    

โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  หมูที่  2  ตําบลตนมะมวง  อําเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน 498,800 บาท

  รายละเอียดโครงการ  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 2  จํานวน 35
 จุด บริเวณบานไรตินน้ําซอยที่จัดสรรวัดทาศิริ  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)
งบประมาณ  498,800.-  บาท 
*เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา มาตรา 67(6)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 37 ลําดับที่ 4    

โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  หมูที่  3  ตําบลตนมะมวง  อําเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน 498,600 บาท

รายละเอียดโครงการ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 3 จํานวน 35 จุด ซอยหมู
บานกรุงเพชรถนนเสนหลักและบานไรกลวย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)
งบประมาณ  498,600.-  บาท 
*เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา มาตรา 67(6)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 37 ลําดับที่ 7 
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โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  หมูที่  6  ตําบลตนมะมวง  อําเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน 499,000 บาท

รายละเอียดโครงการ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูที่ 6 บริเวณหมูบานเพชร
พิมาน จํานวน 35 จุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
งบประมาณ  499,000.-  บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา มาตรา 67(6)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 39 ลําดับที่ 18

โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมูที่  5  บานไรทอง  ตําบลตนมะมวง อําเภอ
เมือง  จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 292,400 บาท

รายละเอียดโครงการ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูที่ 5 จํานวน 20 จุด บริเวณ
ถนนเสนเรียบคลองชลประทาน ฝั่งบานนาแค  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)
งบประมาณ  292,400.-  บาท 
*เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา มาตรา 67(6)
 *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 38 ลําดับที่ 13

โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 4 ตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน 498,400 บาท

รายละเอียดโครงการ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูที่ 4 จํานวน 35 จุด บริเวณหมู
บานณัฐริยา (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
งบประมาณ  498,400.-  บาท 
*เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา มาตรา 67(6)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  หนาที่ 37 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตาม
ปกติ เชนคาปรับปรุงระบบ ระบายน้ํา ฝาระบายน้ํา ฝาทอระบายน้ํา ปรับปรุง
ถนน กลบหลุม บอ สิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูบนถนน ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 180,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้ 
               -อุดหนุนใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ในการดําเนิน
งานโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายบานนายกาน แกวเงิน ถึง
บาน นายประหยัด นาคทองหมู 5 ตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี
         *เปนไปตาม
             -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560

งานสวนสาธารณะ รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศาลาเอนกประสงคในบริเวณสวนสาธารณะศาล
เจาแมทับทิม ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศาลาเอนกประสงคในบริเวณสวนสาธารณะ
ศาลเจาแมทับทิม ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตน
มะมวง
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งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณริมคลองชลประทาน หนาที่ทําการองคการบริ
หารสวนตําบลตนมะมวง หมูที่ 3

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม ปรับปรุงสิ่งกอ
สราง ฯลฯ บริเวณริมคลองชลประทาน หนาที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลตนมะมวง  หมูที่ 3 ต.ตนมะมวง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
     *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 66 ลําดับที่  72 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสวนสาธารณะศาลเจาแมทับทิม หมูที่ 6 จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสิ่งกอสราง ฯลฯ
 บริเวณสวนสาธารณะศาลเจาแมทับทิม หมูที่ 6 ต.ตนมะมวง (รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด)                     
        *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 66 ลําดับที่  73 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,668,920 บาท
งบบุคลากร รวม 928,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 928,920 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 844,920 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนและปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน
จาง จํานวน 2 ตําแหนง 7 อัตราไดแก ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (2) คนงานประจํารถขยะ (5) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

            เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง
ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2) คนงานประจํารถขยะ (5) 
*การตั้งงบประมาณเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น เปนไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 75,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย และจายเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน ลูกจาง และผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษฯลฯ
      *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการทํางานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล 
                        *เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ดังนี้
                        1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3
 พ.ศ.2559
                       2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลง
วันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการตางๆ  คาใชจายคาทิ้งขยะ เพื่อจายเปนคาใช
จายในการนําขยะไปทิ้งยังสถานที่บอขยะของหนวยงาน/องคกรที่อนุญาตตาม
อัตราการเรียกเก็บของหนวยงานที่อนุญาตให อบต.นําขยะไปทิ้ง และคาใช
จายในการจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ 
                   กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
       1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่  27
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
       กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
       1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
        2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2541

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

                 (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ) 
                เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจาย
จากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 75,000 บาท

                  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและ
ชิ้นสวนที่เสียหาย เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  สําหรับใชในรถ
จักรยานยนต  และรถยนตฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 530,000 บาท

                  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง มันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
ฯลฯ รถยนตของ อบต.ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

                  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถุงมือ เสื้อ รองเทาฯลฯ ใหแก
ลูกจาง พนักงานจาง บุคลากร อบต.ในการปฏิบัติงาน

วัสดุอื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการใชงานของ อบต.
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง ซอมแซมครุภัณฑตางๆ   ฯลฯ
                       *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
                           -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
                           -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
                           -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
                          -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562    
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษแหลงน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชนคาจางเหมาขุดลอกคูคลอง แหลงน้ํา ผัก
ตบชวา สิ่งปฏิกูลอื่นฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว 
        *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
         -ระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (7)
         -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
         -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
        -พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
        *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 77 ลําดับที่  1 

โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชนการจัดทําสื่อใหความรู การ
ประชาสัมพันธตางๆ หรือคาวิทยากรบรรยายใหความรู คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร ฯลฯและคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว 
        *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
          -ระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (7)
          -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
          -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
         *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 77 ลําดับที่  2 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,045,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ "ลด ละ เลิก การใชถุงพลาสติกและโฟม" ในพื้นที่ตําบลตนมะมวง จํานวน 10,000 บาท

                 เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชนคาวิทยากร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว 
          *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
          -ระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (7)
          -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
          -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
          -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
          -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
         *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่ 77 ลําดับที่  4
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โครงการสงเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 3816.3/ว 1953
 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 75  ลําดับ
ที่ 1    
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โครงการใหความรู/รณรงครวมกันคัดแยกขยะ จํานวน 15,000 บาท

                 เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชนคาวิทยากร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว 
          *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
          -ระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (7)
          -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
          -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
          -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
          -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
         *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่ 75 ลําดับที่  2
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โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนรวมใจปลอดภัยจากยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและแกไขปัญหาสาเสพ
ติด  เพื่อสรางภูมิคุมกันในเยาชนกลุมเสี่ยง  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่อบรม     คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาป่ายประชา
สัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเรงรัดดานการปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557     
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.6/ว 1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.6/ว 3334
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
*แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  71  ลําดับที่  3
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โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)ตําบลตน
มะมวง

จํานวน 100,000 บาท

                 เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชนคาวิทยากร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว 
          *เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
          -ระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (7)
          -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
          -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
          -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
          -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
         *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่ 77 ลําดับที่  3

วันที่พิมพ : 6/9/2562  09:43:26 หนา : 100/117



โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบลตนมะมวง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น หมวด 2 มาตรา 16(6)
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557*เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หนาที่ 71  ลําดับที่ 1 

งบลงทุน รวม 820,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 238,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สําหรับผูมาติดตอราชการ จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูมาติดตอราชการขนาด 2-4 ที่
นั่ง จํานวน 25 ชุด
 (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 83,100 บาท

   *1.1.1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 28,600  บาท  บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
  1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 BTU
               2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นไมเกิน 40,000 บีที
ยู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟเบอร 5
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  4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชนแผนฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (lonizer) เปนตน สามารถ
ดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได 
  6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
                    (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงาน
งบประมาณกําหนด)

         *1.1.2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวนขนาด 15,000 BTU จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 25,900
  บาท  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 15,000 BTU
               2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นไมเกิน 40,000 บีที
ยู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟเบอร 5
  4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชนแผนฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (lonizer) เปนตน สามารถ
ดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได 
  6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
                    (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงาน
งบประมาณกําหนด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชนคาซอมแซมครุภัณฑตางๆ และบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นๆ     
       *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
       -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
       -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561   
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 

 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 582,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางรั้วศูนยฝึกอาชีพ องคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง หมูที่ 1 จํานวน 251,000 บาท

รายละเอียดโครงการ   กอสรางรั้วศูนยฝึกอาชีพ องคการบริหารสวนตําบลตน
มะมวง หมูที่ 1 เปนเงิน 251,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผู
ป่วยเอดส   หมูที่ 4 ต.ตนมะมวง (โดยมีรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)

จํานวน 331,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูป่วยเอดส   หมูที่ 4 ต.ตนมะมวง (โดยมีรายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด)    
*เปนไปตาม
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (6)
2)เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หมวด 2 มาตรา 16(5)(10)
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  72  ลําดับที่ 5     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 197,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปตําบลตนมะมวง จํานวน 100,000 บาท

               เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาโล  หรือถวยรางวัล  หรือ
ของรางวัล  เงินรางวัล  คาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  คาอุปกรณการ
แขงขัน  คาอุปกรณการกีฬา หรือกรีฑา  คาชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  คา
ตอบแทนกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ
*เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
-แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 97,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,600 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 77,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ดังนี้
                 -อุปกรณบริหารขอสะโพก  (แบบแกวงตัว) จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 19,500 บาท
                 -อุปกรณบริหารแขน หนาอก หัวไหล จํานวน 1 ชุด        เปน
เงิน 21,100 บาท
                 -อุปกรณออกบริหารแขน-ลดหนาทอง จํานวน 1 ชุด      เปน
เงิน 19,000 บาท
                 -อุปกรณบริหารขอเขา-ขา (แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง) เปน
เงิน 18,000 บาท
                  (จัดหาทั่วไปและสํารวจตามทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชนคาซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ และบํารุงรักษาทรัพยสิน
                    *การตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุและครุภัณฑเปนไปตาม 
                           -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
                           -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
                         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฟังธรรมเดือนละครั้ง (เสียงธรรมนําชีวิต) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชน คาสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 
          *เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (5)
          *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 4
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โครงการสวดมนตทุกวันพระ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชน คาปายประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ
อื่นๆ ฯลฯ  
            *เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (5)
            *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 84 ลําดับ
ที่ 5                

โครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ  
         *เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (5)
         *แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลตนมะมวง   
โครงการอาหารดี วิถีไทย

จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลตนมะมวง 
.โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย

จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลตนมะมวง 
โครงการสงเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย

จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลตนมะมวง
โครงการดนตรีไทยภาคฤดูรอน

จํานวน 40,000 บาท
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุน โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้ง
ที่ 34 ประจําปี พ.ศ.2563  อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
            *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ดังนี้
            -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
            -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
            -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
            *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 84 ลําดับ
ที่ 7  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,203,100 บาท

งบลงทุน รวม 3,203,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,203,100 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลทติกคอนกรีต  หมูที่  6  หมูบานเพชรพิมาน 
ซอย 3

จํานวน 475,000 บาท

รายละเอียดโครงการ เสริมผิวจราจรปูแอสฟัลทติกคอนกรีต  หมูที่  6  หมู
บานเพชรพิมาน ซอย 3 กวางเฉลี่ยประมาณ 7.70 – 8.70 เมตร ยาว
ประมาณ 175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  พรอมยกฝาบอพักน้ํา คิดเปนพื้นที่
ปูแอสฟัลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,422.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด) 
สถานที่ ซอย 3 หมูบานเพชรพิมาน หมูที่ 6 ต.ตนมะมวง องเมือง จ.เพชรบุรี 
งบประมาณ  475,000.-  บาท
*เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 15 ลําดับที่ 16 

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานไรตีนน้ํา จํานวน 271,600 บาท

 รายละเอียดโครงการ ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ยประมาณ 0.35 – 0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 146.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ยประมาณ 1.00
 เมตร ยาวประมาณ 67.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย
ประมาณ 1.00 เมตร ยาวประมาณ 42.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  ชวงที่ 4
 กวางเฉลี่ยประมาณ 0.80 – 1.50 เมตร ยาวประมาณ 98.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร  คิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 304.00 ตารางเมตร
สถานที่ ถนนสายวัดทาศิริ หมูที่ 2 ต.ตนมะมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
งบประมาณ 271,600 บาท
*เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 24   
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โครงการขยายผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานทาศิริ จํานวน 269,500 บาท

  รายละเอียดโครงการ ขยายผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางโดย
ประมาณ 2.10 – 3.80 เมตร  ระยะทางโดยประมาณ 156.00 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
  สถานที่ บริเวณรานอาหารตนมะมวง – วัดทาศิริ หมูที่ 1 ต.ตนมะมวง อ
.เมือง จ.เพชรบุรี
  งบประมาณ 269,500 บาท
*เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 47 ลําดับที่ 1    

โครงการขุดวางทอระบายน้ํา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานไรกลวย จํานวน 827,000 บาท

4.โครงการขุดวางทอระบายน้ํา พรอมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลับสูสภาพ
เดิม หมูที่ 3   บานไรกลวย
รายละเอียดโครงการ ขุดวางทอระบายน้ําขนาด 0.60 เมตร พรอมบอพัก
สําเร็จขนาด 1.10 X 1.10 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.10 เมตร  ยาว
ประมาณ 310.00 เมตร คิดเปนพื้นที่เทคอนกรีต ไมนอยกวา 331.00 ตร.ม
. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
 สถานที่ สายบานนายแฉลม ชองแสก หมูที่ 3 ต.ตนมะมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
งบประมาณ 827,000 บาท
*เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 56 ลําดับที่ 35    
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โครงการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร หมูที่ 2 บานไรตีนน้ํา จํานวน 425,000 บาท

รายละเอียดโครงการ เทคอนกรีตเสริมผิวจราจร กวางโดยประมาณ 3.50
 เมตร ระยะทางโดยประมาณ  255.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
สถานที่ ซอยที่ดินจัดสรรวัดทาศิริ หมูที่ 2 ต.ตนมะมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
งบประมาณ 425,000 บาท
*เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 22    

โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมยกฝาบอพัก หมูที่ 5 บานไรทอง จํานวน 380,000 บาท

  รายละเอียดโครงการ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมยกฝาบอพัก 
  ชวงที่ 1 กวางประมาณ 6.50  เมตร ยาวประมาณ 58.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร
  ชวงที่ 2 กวางประมาณ 5.00  เมตร ยาวประมาณ 40.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร
  ชวงที่ 3 กวางประมาณ 3.50  เมตร ยาวประมาณ 80.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร
  คิดเปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 854.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด)
   สถานที่ สายบานนายณรงค  เครือเหลา  หมูที่ 5 ตําบลตนมะมวง  อ
.เมือง จ.เพชรบุรี 
   งบประมาณ 380,000 บาท
*เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 60 ลําดับที่ 48    
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โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 5 สายบานไรทอง (ตอจาก
ของเดิม)

จํานวน 425,000 บาท

รายละเอียดโครงการ เสริมผิวจราจรปูแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 5 สายบาน
ไรทอง (ตอจากของเดิม) 
                               ชวงที่ 1 กวางประมาณ 4.90 เมตร ยาว
ประมาณ 43.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ชวง
                                ที่ 2 กวางประมาณ 4.30 เมตร ยาว
ประมาณ 30.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ชวงที่ 
                                3 กวางประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 220.00
 เมตร หนา 0.005 เมตร พรอม
                                ยกฝาบอพักน้ํา คิดเปนพื้นที่ปูแอสฟัลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 1,205.00 ตาราง 
                                เมตร     (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
  สถานที่ สายบานไรทอง หมูที่ 5 ต.ตนมะมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  งบประมาณ  425,000.-  บาท 
*เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
*แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  หนาที่ 60 ลําดับที่ 49 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตา
ปกติ เชนคาปรับปรุงระบบ ระบายน้ํา ฝาระบายน้ํา ฝาทอระบายน้ํา ปรับปรุง
ถนน กลบหลุม บอ โรงสูบน้ํา สิ่งกอสรางตางๆ ฯลฯ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลภายนอก
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง ฯลฯ 
 *เปนไปตาม กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2562
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว (รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน) จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว เชนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ
         *เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา67 (7) 
          -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
           *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่ 78 ลําดับที่  2 

โครงการอนุรักษและปลูกจิตสํานึกรักแมน้ําเพชรบุรี (วันอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการทําความ
สะอาด คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว                                     
            *เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา67 (7) 
          -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
         *แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 หนาที่ 78 ลําดับที่  1 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,204,850 บาท

งบกลาง รวม 9,204,850 บาท
งบกลาง รวม 9,204,850 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางและผูประกัน
ตน 
   *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
                  1)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
                  2)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
                 3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,912,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จากฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และ
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ย
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ
         *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้
         1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
         2) ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
      แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 73 ลําดับ
ที่  2               
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,152,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูพิการ จากฐานขอมูลจํานวนคนพิการตาม
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนคน
พิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ
         *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่   พ.ศ.2559 
2) ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 73 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส 
       *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
            1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
            2)ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
           แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง 5 ปี (พ.ศ.2561
- พ.ศ.2565) หนาที่ 73  ลําดับที่ 4 
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สํารองจาย จํานวน 204,850 บาท

เพื่อจายเปนเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เชน ภัย
แลง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผนดินถลม ไฟป่าและหมอกควัน โรค
ติดตอ ภัยหนาว หรือที่จําเปนในกรณีที่มิไดตั้งงบประมาณรายจายไว หรือมี
ความจําเปนตองจาย หรือ ตั้งงบประมาณรายจายไวแลว แตไมพอจายตาม
ความเหมาะสม ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2541 ขอ 19
                 *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ดังนี้
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
                  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
                  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
                  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปี อัตรารอย 0.2 ของคา
จางพนักงานจางโดยประมาณทั้งปี 
*เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 240,000 บาท

      เพื่อใชจายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล (ตามรายหัวประชากรX45) =5,388X45 = 242,460 บาท  โดย อบต
.สมทบไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนฯ) 
  *เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนาที่ 73  ลําดับที่ 1 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 355,000 บาท
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