




องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ของ

ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559





1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 46,265,126.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,931,879.49 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,809,481.49 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 125,000.00   บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 783,290.00   บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,592,424.49   บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 5,395.00   บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 6,032,178.00   บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 868,257.44   บาท

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,900,843.07   บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 664,554.60   บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จํานวน 35,971,942.60 บาท ประกอบด้วย

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,438,355.69   บาท

งบลงทุน จํานวน 3,618,750.83   บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00   บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,637,153.65   บาท

งบกลาง จํานวน 680,390.46   บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,382,605.00   บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 20,757,255.63 บาท ประกอบด้วย

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,053,084.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,519,859.91  บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 192,678.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คําแถลงงบประมาณ

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท





อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,000,000.00 6,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 7,000,000.00 6,000,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 25,897,500.00 28,948,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

0.00 25,897,500.00 28,948,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 200,000.00 200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 910,500.00 717,500.00

หมวดภาษีอากร 0.00 1,726,000.00 1,926,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 61,000.00 121,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 1,200,000.00 1,082,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 4,102,500.00 4,051,500.00

รายได้จัดเก็บ

รวม 0.00 37,000,000.00 39,000,000.00

รายรับจริง ปี  2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559





งบกลาง 632,357.40 1,231,720.00 1,200,400.00

งบลงทุน 1,938,447.62 9,834,500.00 9,746,750.00

งบดําเนินงาน 5,034,440.88 11,972,420.00 11,592,490.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบบุคลากร 9,964,112.00 12,651,360.00 14,883,360.00

งบเงินอุดหนุน 1,272,000.00 1,290,000.00 1,557,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,841,357.90 37,000,000.00 39,000,000.00

จ่ายจากงบประมาณ

รวม 18,841,357.90 37,000,000.00 39,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คําแถลงงบประมาณ

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559



องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

ของ

อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติ

ส่วนที 2

งบประมาณรายจ่าย

เรือง





ของ องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง 1,200,400

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,417,100

แผนงานการเกษตร 360,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,720,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน 4,032,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 438,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,796,100

แผนงานการศึกษา 3,684,016

แผนงานสาธารณสุข 2,529,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,753,650

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,904,834

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,164,000

ด้านบริหารทัวไป

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 39,000,000

ด้าน ยอดรวม





แผนงานบริหารงานทัวไป

11,904,8343,408,0008,496,834

50,000050,000

50,000050,000

20,000020,000

20,000020,000

50,000050,000

116,60038,00078,600

166,60038,000128,600

430,00050,000380,000

522,874182,000340,874

1,030,000150,000880,000

789,000279,000510,000

2,771,874661,0002,110,874

7,294,0002,709,0004,585,000

1,602,36001,602,360

8,896,3602,709,0006,187,360

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    รายจ่ายอืน

งบรายจ่ายอืน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารงานคลังงานบริหารทัวไปงานงบ

อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานการศึกษา

3,684,0163,302,016382,000

1,127,0001,127,0000

1,127,0001,127,0000

851,800851,8000

233,600228,6005,000

1,085,4001,080,4005,000

162,000162,0000

615,416575,41640,000

249,200214,20035,000

89,00023,00066,000

1,115,616974,616141,000

356,000120,000236,000

356,000120,000236,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,164,000519,000645,000

133,000100,00033,000

133,000100,00033,000

255,000250,0005,000

234,000169,00065,000

108,0000108,000

597,000419,000178,000

434,0000434,000

434,0000434,000

                                             รวม

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานงบ



แผนงานสังคมสงเคราะห์

1,753,6501,753,650

326,150326,150

169,500169,500

495,650495,650

89,00089,000

130,000130,000

125,000125,000

344,000344,000

914,000914,000

914,000914,000

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ

แผนงานสาธารณสุข

2,529,900360,0002,169,900

30,00030,0000

30,00030,0000

253,900200,00053,900

253,900200,00053,900

5,00005,000

310,0000310,000

575,000130,000445,000

175,0000175,000

1,065,000130,000935,000

1,181,00001,181,000

1,181,00001,181,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

งานงบ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

438,000438,000

50,00050,000

50,00050,000

388,000388,000

388,000388,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

4,032,000125,0003,577,000330,000

200,00000200,000

200,00000200,000

1,350,00001,350,0000

1,350,00001,350,0000

20,00020,00000

495,0005,000390,000100,000

1,200,000100,0001,070,00030,000

140,0000140,0000

1,855,000125,0001,600,000130,000

627,0000627,0000

627,0000627,0000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานบําบัดนําเสียงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

งานไฟฟ้าถนนงานงบ



360,000320,00040,000

30,00030,0000

330,000290,00040,000

360,000320,00040,000

                                             รวม

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

งานส่งเสริมการเกษตรงานงบ

แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8,417,1001,832,3006,584,800

1,332,3001,332,3000

3,309,80003,309,800

4,642,1001,332,3003,309,800

5,00005,000

725,000150,000575,000

555,000350,000205,000

255,0000255,000

1,540,000500,0001,040,000

2,235,00002,235,000

2,235,00002,235,000

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,796,1001,438,100255,000103,000

1,420,1001,420,10000

1,420,1001,420,10000

8,0008,00000

5,0005,00000

363,0005,000255,000103,000

376,00018,000255,000103,000

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเทียว

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานกีฬาและนันทนาการงานงบ



แผนงานงบกลาง

1,200,4001,200,400

1,200,4001,200,400

1,200,4001,200,400

                                             รวม

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

แผนงานการพาณิชย์

1,720,0001,720,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

200,000200,000

700,000700,000

175,000175,000

280,000280,000

25,00025,000

1,180,0001,180,000

240,000240,000

240,000240,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานกิจการประปางานงบ



ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ ์

อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552   มาตรา 87 จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความ

เห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิแ์ละโดยอนุมตัขิอง นายอ าเภอพุทธมณฑล

ขอ้ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอ้ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 39,000,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 

39,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,904,834

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,164,000

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 3,684,016

แผนงานสาธารณสขุ 2,529,900

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,753,650

แผนงานเคหะและชุมชน 4,032,000

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 438,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,796,100

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8,417,100

แผนงานการเกษตร 360,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,720,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 1,200,400

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 39,000,000

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิป์ฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิ

จา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิม์หีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ
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(ลงนาม) นายสเุทพ   เพ็งนาเรนทร์

(นายสเุทพ      เพ็งนาเรนทร์)

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ ์

อนุมตั/ิเห็นชอบ

(ลงนาม) นายวรณฎัฐ์   หนูรอต

(นายวรณฎัฐ์      หนูรอต)

นายอ าเภอพุทธมณฑล



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

0.00 0.00 1,564,671.00 1,600,000 %

0.00 0.00 58,058.26 80,000 %

0.00 0.00 41,544.00 46,000 %

0.00 0.00 1,664,273.26 1,726,000

0.00 0.00 34,371.00 30,000 %

0.00 0.00 0.00 770,000 %

0.00 0.00 0.00 2,000 %

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 1,360.00 3,000 %

0.00 0.00 546,095.00 0 %

0.00 0.00 6,730.00 10,000 %

0.00 0.00 180,710.00 10,000 %

0.00 0.00 0.00 500 %

0.00 0.00 44,400.00 70,000 %

0.00 0.00 3,700.00 5,000 %

0.00 0.00 0.00 1,000 %

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่

มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร
-40.00 3,000

     คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ -50.00 500

     คา่ปรบัผูก้ระท าความผดิตาม พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณิชย์ 0.00 500

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ -28.57 50,000

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ -50.00 5,000

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 0.00 10,000

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ -33.33 2,000

     คา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมลูฝอย 0.00 0

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร -50.00 1,000

     คา่ธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 0

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 30,000

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย -22.08 600,000

รวมหมวดภาษีอากร 1,926,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 0.00 80,000

     ภาษีป้าย 0.00 46,000

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 12.50 1,800,000

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ปี 2559

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ ์

อ าเภอ พุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ปี 2559

0.00 0.00 0.00 4,000 %

0.00 0.00 720.00 1,000 %

0.00 0.00 10.00 4,000 %

0.00 0.00 818,096.00 910,500

0.00 0.00 206,535.07 200,000 %

0.00 0.00 206,535.07 200,000

0.00 0.00 867,070.00 1,200,000 %

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 867,070.00 1,200,000

0.00 0.00 41,100.00 60,000 %

0.00 0.00 20.00 1,000 %

0.00 0.00 41,120.00 61,000

0.00 0.00 1,590.00 5,000 %

0.00 0.00 1,590.00 5,000

0.00 0.00 7,867,891.94 7,000,000 %

0.00 0.00 4,761,422.87 5,000,000 %

0.00 0.00 459,438.20 300,000 %

0.00 0.00 1,577,786.26 2,000,000 %

0.00 0.00 2,146,102.03 2,900,000 %

     ภาษีสรุา 0.00 2,000,000

     ภาษีสรรพสามติ 13.79 3,300,000

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 10.00 5,500,000

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 300,000

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 7,000,000

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 5,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 121,000

หมวดรายได้จากทุน

     คา่ขายแบบแปลน 100.00 120,000

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 1,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,082,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -10.00 1,080,000

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 100.00 2,000

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 200,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

     ดอกเบีย้ 0.00 200,000

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 175.00 11,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 717,500

     คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน 0.00 4,000

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร -50.00 500



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ปี 2559

0.00 0.00 3,002.00 5,000 %

0.00 0.00 34,825.19 40,000 %

0.00 0.00 145,899.64 150,000 %

0.00 0.00 8,761,098.00 8,500,000 %

0.00 0.00 10.00 500 %

0.00 0.00 2,269.80 2,000 %

0.00 0.00 25,759,745.93 25,897,500

0.00 0.00 6,662,412.00 7,000,000 %

0.00 0.00 6,662,412.00 7,000,000

0.00 0.00 36,020,842.26 37,000,000รวมทุกหมวด 39,000,000

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า -14.29 6,000,000

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 6,000,000

รวมหมวดภาษีจดัสรร 28,948,500

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 300.00 2,000

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 50.00 3,000

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม -20.00 120,000

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 25.63 10,678,500

     คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้ 0.00 5,000

     คา่ภาคหลวงแร่ 0.00 40,000



รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ ์

อ าเภอ พุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม
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อําเภอ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท
          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท
          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว หรือ
พืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 3,000 บาท

          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 717,500 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 46,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 80,000 บาท
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,800,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 1,926,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 39,000,000   บาท  แยกเป็น
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          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 10,678,500 บาท
          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 120,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 5,000 บาท
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,300,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,500,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,000,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,948,500 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 120,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 121,000 บาท
          ประมาณการไว้เพิมขึนทีคาดว่าจะได้รับจริง
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,080,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,082,000 บาท
          ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 11,000 บาท
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          ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือก
ทํา

จํานวน 6,000,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 6,000,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 67,550 297,195 108,500 -9.68 % 98,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 131,800 698,805 1,100,000 4.55 % 1,150,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 4,500 16,500 24,000 -25 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 24,870 95,660 143,000 0 % 143,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 14,000 138,600 152,000 0 % 152,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 66,270 165,191 150,000 -6.67 % 140,000

เงินเดือนพนักงาน 0 352,500 1,866,481 2,180,000 32.29 % 2,884,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 661,490 3,278,432 3,857,500 4,585,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 183,208 866,270 888,360 0 % 888,360

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

0 9,840 83,160 90,720 0 % 90,720

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 6,671 0 45,600 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 0 6,671 0 45,600 0 % 45,600

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 89,210 519,400 532,080 0 % 532,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 295,600 1,468,830 1,602,360 1,602,360

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมงบบุคลากร 0 957,090 4,747,262 5,459,860 6,187,360

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

อําเภอพุทธมณฑล    จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ 0 0 0 100,000 20 % 120,000

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายอืนๆ 0 0 1,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืน 0 8,600 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 302,969.84 200,000 -25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังระดับชาติและ
ระดับท้องถิน

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังระดับชาติและ
ระดับท้องถิน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวง
มหาดไทย

0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 13,400 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 23,137.5 90,620 160,000 25 % 200,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 31,123 3,663 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,600 4,902 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 38,100 194,909 250,000 16 % 290,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,860 0 5,000 100 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 41,298 3,900 200,000 0 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 0 117,981 207,374 470,000 510,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าไฟฟ้า 0 55,898.98 256,123.91 300,000 0 % 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 14,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 38,220 73,160 130,000 -46.15 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,087.5 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 19,000 56,565.3 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,700 16,495.12 5,000 300 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 1,650 9,991 50,000 -78.25 % 10,874

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,590 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 4,791 55,119 210,000 -52.38 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 80,361 217,007.92 541,000 340,874

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 16,382.98 200,000 -40 % 120,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของ อบต.
มหาสวัสดิ

0 0 0 129,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของ อบต.มหาสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 0 0 732 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของ อบ
ต.มหาสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 45,137.5 411,704.82 859,000 880,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 7,000 -100 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 33,000 -100 % 0

จัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 9,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จ้างเหมาติดตังเหล็กดัด 0 0 0 65,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเรือสแตนเลส 0 0 0 98,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร ชนิด ๒๐ ช่อง 0 0 2,900 0 0 % 0

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 0 0 0 12,000 25 % 15,000

ตู้กระจกบานเลือน 0 0 0 10,000 -100 % 0

เครืองโทรสาร 0 0 17,000 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 14,000 10,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0 0 90,000 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 38,199 60,000 -50 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 1,730 4,512 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 6,363.29 7,696.7 25,000 -40 % 15,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 14,452.49 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 63,992.27 320,984.1 420,000 380,000

รวมงบดําเนินงาน 0 307,471.77 1,157,070.84 2,290,000 2,110,874

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000

งบรายจ่ายอืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการปรับปรุงพืนห้องสํานักงาน 0 0 0 93,200 -100 % 0

โครงการทาสีภายในอาคารทีทําการ อบต.มหา
สวัสดิ

0 0 149,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําประตูเหล็กทางเข้า-ออก ชนิดมีล้อ
เลือน

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 149,000 193,200 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 7,055.58 70,000 -71.43 % 20,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

0 0 0 0 100 % 7,600

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 15,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Mutifuntion 0 0 0 4,200 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 5,500 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,955.58 435,600 78,600

รวมงบลงทุน 0 0 189,955.58 628,800 128,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 9,916 1,970 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 9,291 20,000 -25 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 16,567 123,544 180,000 -20 % 144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 26,483 134,805 310,000 279,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 22,880 86,595 96,500 -13.99 % 83,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 77,470 395,805 509,000 58.94 % 809,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 18,781 21,678 25,900 -22.78 % 20,000

เงินเดือนพนักงาน 0 136,625 926,017 1,330,000 31.95 % 1,755,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 255,756 1,468,595 2,003,400 2,709,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 255,756 1,468,595 2,003,400 2,709,000

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 20,000 20,000 150 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 50,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทัวไป 0 1,264,561.77 6,114,288.42 8,418,660 8,496,834

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 1,844 10,415 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,844 10,415 45,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 78,880 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุสํานักงาน 0 3,900 68,818 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,900 147,698 192,000 182,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 500 16,927 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืน ๆ 0 0 12,252 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 90,000 -11.11 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 11,800 18,500 0 100 % 20,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 12,300 47,679 135,000 150,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 44,527 340,597 682,000 661,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 123,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 5,130 15,420 0 100 % 2,000

เงินเดือนพนักงาน 0 22,890 163,515 99,000 187.88 % 285,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 28,020 178,935 99,000 434,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 28,020 178,935 99,000 434,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 30,000

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 3,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 5,500 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 0 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 0 0 0 0 100 % 8,000

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,000 28,500 38,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 5,000 28,500 38,000

งบลงทุน

รวมงานบริหารงานคลัง 0 300,283 1,814,192 2,713,900 3,408,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 1,564,844.77 7,928,480.42 11,132,560 11,904,834

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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กระจกโค้ง 0 0 0 0 100 % 20,000

กรวยยางจราจร 0 0 0 0 100 % 3,000

แผงกันจราจร 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 5,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 400 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 2,000 150 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 22,000 65,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 100 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 2,000 1,250 % 27,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 22,550 24,000 50 % 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,200 0 100 % 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 10,800 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,650 76,000 108,000

ค่าตอบแทน

รวมงบดําเนินงาน 0 0 35,650 98,000 178,000

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุอืน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 103,200 150,000 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 4,547.6 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 9,000 0 100 % 20,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 290 % 39,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

0 0 0 10,000 200 % 30,000

โครงการตังด่านตรวจและเฝ้าระวังป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

0 0 52,450 0 0 % 0

โครงการตังด่านตรวจและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล

0 0 0 20,000 150 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิมทักษะสมาชิก อปพร. 0 0 45,494 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดตัง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 97,944 40,000 169,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 33,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 33,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 28,020 214,585 197,000 645,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการจัดทําป้ายศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.มหาสวัสดิ พร้อมติดตัง

0 0 29,000 0 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 29,000 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 55,100.21 130,000 -23.08 % 100,000

ป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจชนิดมีล้อ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

หัวฉีดนําดับเพลิง Fox แบบม่านนํา 0 0 0 29,100 -100 % 0

ข้อแยกทองเหลือง 0 0 0 10,000 -100 % 0

สายดับเพลิงแบบรับเบอร์ไลด์ไนโตร 0 0 64,000 0 0 % 0

สายดับเพลิงแบบรับเบอร์ไลด์ไนโตร 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 0 0 0 48,000 -100 % 0

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําที ขนาดกําลังส่ง 10 วัตต์ จํานวน 1 ชุด

0 0 27,916.3 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 147,016.51 297,100 100,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 176,016.51 297,100 100,000

งบลงทุน

รวมค่าวัสดุ 0 0 116,747.6 230,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 214,691.6 270,000 419,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 390,708.11 567,100 519,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 28,020 605,293.11 764,100 1,164,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 1,190 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 17,500 14.29 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,190 27,500 35,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 6,550 24,000 16.67 % 28,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 6,550 72,000 66,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 21,960 29,280 18,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 32,040 62,400 110,000 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 15,750 3,800 163.16 % 10,000

เงินเดือนพนักงาน 0 0 32,910 180,000 25.56 % 226,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 54,000 140,340 311,800 236,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 54,000 140,340 311,800 236,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 12,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 0 0 10,486 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 3,210 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,196 10,000 5,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 20,196 10,000 5,000

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,524 21,715 8,000 25 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 4,995 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 4,524 26,710 21,000 40,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 4,524 34,450 120,500 141,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 58,524 194,986 442,300 382,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุการศึกษา 0 0 2,000 54,000 -72.22 % 15,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 7,150 0 0 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 3,503.5 384,101.1 535,220 4.71 % 560,416

รวมค่าวัสดุ 0 10,653.5 386,101.1 589,220 575,416

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเพิมศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 2,000 150 % 5,000

โครงการฟันสวยด้วยมือเรา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

0 0 80,000 152,400 17.59 % 179,200

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 80,000 154,400 214,200

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 23,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 120,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียน 0 0 0 0 100 % 50,000

โต๊ะและเก้าอีเด็กนักเรียนอนุบาล 0 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชันวางชุดเครืองนอน 0 0 0 0 100 % 8,000

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 0 0 100 % 112,000

ชันวางรองเท้า 0 0 0 0 100 % 5,000

โต๊ะเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 18,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 38,000 228,600

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 12,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 162,000

รวมงบดําเนินงาน 0 10,653.5 466,101.1 743,620 974,616

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 38,130 101,882 66,000 -10.61 % 59,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 50,190 211,228 500,000 -1.2 % 494,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 19,980 15,276 5,000 100 % 10,000

เงินเดือนพนักงาน 0 25,020 312,877 500,000 15.2 % 576,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 133,320 679,763 1,113,000 1,181,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 133,320 679,763 1,113,000 1,181,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 1,192,000 1,120,000 0.63 % 1,127,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,192,000 1,120,000 1,127,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,192,000 1,120,000 1,127,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานทีด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 851,800

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 851,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 38,000 1,080,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 10,653.5 1,658,101.1 1,901,620 3,302,016

รวมแผนงานการศึกษา 0 69,177.5 1,853,087.1 2,343,920 3,684,016

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 24/8/2558  09:02:40 หน้า : 17/41

วัสดุการเกษตร 0 0 75,860 120,000 -58.33 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 36,030 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 67,101.95 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 1,080 60,000 -50 % 30,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 6,090 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

0 0 1,600 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข
ของ อสม.ตําบลมหาสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 3,500 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 8,602.22 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 19,792.22 345,000 445,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 10 % 22,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 52,000 -3.85 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 19,000 -84.21 % 3,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 191,000 175,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,949.53 50,000 -60 % 20,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 3,700

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 6,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองวัดความดันโลหิต 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 18,000

ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร 0 0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,949.53 67,000 53,900

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 8,070 20,000 50 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 5,688.9 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 193,830.85 445,000 310,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 243,623.07 986,000 935,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เครืองออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 200,000

ครุภัณฑ์กีฬา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 200,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 200,000

งบลงทุน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 4,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 4,500 0 0 0

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,350 0 0 0 % 0

โครงการรู้เท่าทันป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแอโรบิคเพือสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการตําบลมหาสวัสดิ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการแอโรบิคเพือสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 2,350 0 80,000 130,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 6,850 0 80,000 130,000

งบดําเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

รวมงบลงทุน 0 0 50,949.53 67,000 53,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 133,320 974,335.6 2,166,000 2,169,900

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 24/8/2558  09:02:41 หน้า : 20/41

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 7,000 -28.57 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 3,200 45,000 42.22 % 64,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 100 % 6,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,210 85,600 24,000 0 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 47,790 200,080 320,000 5.94 % 339,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 24,500 71.43 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 8,280 9,120 3,000 66.67 % 5,000

เงินเดือนพนักงาน 0 36,720 21,940 329,000 53.19 % 504,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 117,000 316,740 700,500 914,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 117,000 316,740 700,500 914,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 60,000 60,000 -50 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 60,000 30,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 60,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 6,850 60,000 140,000 360,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 140,170 1,034,335.6 2,306,000 2,529,900

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 300 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 166.67 % 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 900 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 19,000 89,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,044 20,000 150 % 50,000

โครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0 0 0 1,000 400 % 5,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพสําหรับ
คนพิการและผู้ดูแล

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,044 61,000 130,000

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,200 105,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 6,244 185,000 344,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 20,000

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

0 0 0 0 100 % 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที
1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

0 0 0 0 100 % 23,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,600

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 6,200

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 3,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 7,000 -100 % 0

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 35,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 0 0 0 0 100 % 15,000

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 0 0 0 0 100 % 5,000

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 4,000

ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร 0 0 0 5,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 8,000

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก 0 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 16,000

ตู้เหล็กทึบ ชนิดบานเลือน 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,000 169,500

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 98,820 306,316 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 144,180 608,630 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 3,480 13,415 0 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 31,620 121,720 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 5,130 18,648 0 0 % 0

เงินเดือนพนักงาน 0 120,030 696,708 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 403,260 1,803,937 0 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 403,260 1,803,937 0 0

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงพืนห้องสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 18,450

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องสุขา 0 0 0 0 100 % 307,700

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 326,150

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 12,000 495,650

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 117,000 322,984 897,500 1,753,650

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 117,000 322,984 897,500 1,753,650

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 37,000 0 0 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 1,444.5 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 7,750 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 59,427.65 207,947.65 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,200 0 0 % 0

วัสดุสํานักงาน 0 5,573.5 9,871 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 66,445.65 265,768.65 0 0

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 22,598 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

0 0 17,298 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 33,800 0 0 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 2,300 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 75,996 0 0

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 64,678.5 665 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 600 6,895 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 19,200 91,900 0 0 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 84,478.5 102,960 0 0

ค่าตอบแทน

รวมงบดําเนินงาน 0 150,924.15 444,724.65 0 0

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

วัสดุก่อสร้าง 0 50,996.2 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 34,285 86,938.51 300,000 -66.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 85,281.2 86,938.51 300,000 100,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 30,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 85,281.2 86,938.51 350,000 130,000

งบดําเนินงาน

งานไฟฟ้าถนน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 36,700 0 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 57,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน ๓
เครือง

0 0 16,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 110,200 0 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 110,200 0 0

งบลงทุน

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 554,184.15 2,358,861.65 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย 0 78,635 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย 0 0 511,395 1,000,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 13,020 31,920 50,000 -20 % 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 13,020 31,920 250,000 140,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 43,920 157,842 48,000 50 % 72,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 64,080 273,278 500,000 11 % 555,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 108,000 431,120 548,000 627,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 108,000 431,120 548,000 627,000

งบบุคลากร

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 440,000 -54.55 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 440,000 200,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 440,000 200,000

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 85,281.2 86,938.51 890,000 330,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 100 % 100,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 10,004.5 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 10,004.5 0 50,000 100,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานบําบัดนําเสีย

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 105,780 200,000 575 % 1,350,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 105,780 200,000 1,350,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 105,780 200,000 1,350,000

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 31,500 132,000 500,000 -40 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 11,000 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 42,500 132,000 620,000 390,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,960 4,520 50,000 0 % 50,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 82,595 515,915 1,080,000 1,070,000

รวมงบดําเนินงาน 0 138,115 679,835 1,950,000 1,600,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 246,115 1,216,735 2,698,000 3,577,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถินเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

0 0 0 17,500 -100 % 0

โครงการ อบต.มหาสวัสดิเคลือนทีพบประชาชน 0 0 13,870 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0 0 0 1,000 200 % 3,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000 0

งบลงทุน

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 5,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 10,004.5 0 100,000 125,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 10,004.5 0 150,000 125,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 895,584.85 3,662,535.16 3,738,000 4,032,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 -20 % 4,000

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติด อบต. มหาสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติด อบต.มหาสวัสดิ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการออกหน่วยบริการประชาชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนหมู่บ้าน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดทําบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี และประชาชนทัวไปทีสนใจ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลมหาสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 18,000

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข แบบ ABC (Area
Based Collaborative Research)

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการบูรณาการจัดทําแผนหมู่บ้านและแผน
พัฒนาท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการประชาคมท้องถินเพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนหมู่
บ้าน

0 0 12,687.25 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มสตรี ผู้นําชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรระยะสันให้แก่ประชาชนตําบลมหาสวัสดิ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มสตรี และผู้นําชุมชน ในเขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

0 0 0 182,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และผู้นําชุมชนในเขตพืนทีตําบล
มหาสวัสดิ

0 0 122,907 0 0 % 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 55,000 -9.09 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 55,000 50,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 55,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

เต็นท์ผ้าใบ 0 0 480,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ติดตังชุดเครืองเสียงกระจายข่าว 0 0 0 45,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 480,000 55,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 480,000 55,000 0

งบลงทุน

รวมค่าใช้สอย 0 0 149,464.25 378,500 388,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 149,464.25 378,500 388,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 629,464.25 488,500 438,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 629,464.25 488,500 438,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการพีเพือน้องร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตําบลมหาสวัสดิ

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 29,833.5 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิน

0 0 29,627.5 35,000 328.57 % 150,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้าน 0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 0

งบลงทุน

วัสดุกีฬา 0 0 0 21,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 21,000 0

ค่าวัสดุ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 103,000 103,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 124,000 103,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 224,000 103,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ก่อสร้างแพลากจูง 0 0 0 0 100 % 1,420,100

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 1,420,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 1,420,100

งบลงทุน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 8,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 5,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 5,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 18,000

งบดําเนินงาน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 0 1,438,100

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

รวมค่าใช้สอย 0 0 59,461 53,000 255,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 59,461 53,000 255,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 59,461 53,000 255,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 59,461 277,000 1,796,100

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 60,000 66.67 % 100,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 120,000 4.17 % 125,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 270,000 255,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 111,000 -2.7 % 108,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 980,000 -0.82 % 972,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 5,200 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 156,500 14.38 % 179,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 13,000 -61.54 % 5,000

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 740,800 25.4 % 929,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,048,500 2,235,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,048,500 2,235,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 24/8/2558  09:02:46 หน้า : 34/41

ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสารชนิด 20 ช่อง 0 0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 300,000 0 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 94,000 59.57 % 150,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 549,000 575,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 185,000 205,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,009,000 1,040,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100,000 250 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 350,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

จัดซือตู้คอนเทนเนอร์ 0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที
1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

0 0 0 0 100 % 23,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 3,700

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 6,200

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
สําหรับกระดาษ A3

0 0 0 0 100 % 9,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เทปวัดสายไฟเบอร์ 0 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง 0 0 0 0 100 % 50,000

รถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครืองตัดหญ้าไหล่ทาง 0 0 0 0 100 % 3,200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า 0 0 0 2,700,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,825,000 3,309,800

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,825,000 3,309,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,882,500 6,584,800

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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โครงการก่อสร้างป้ายต้อนรับโครงสร้างเหล็ก 0 0 0 0 100 % 671,100

โครงการก่อสร้างเสารับแผง Solar Cell แบบสาม
เหลียม

0 0 28,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบคลองควาย ตรงข้าม
หมู่บ้านกิตติชัย 14 หมู่ที 4

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัสติคคอนกรีต
สายเลียบคลองมหาสวัสดิจากบริเวณบ้านนาย
ประเสริฐ  สวัสดี-เขตติดต่อตําบลลานตากฟ้า หมู่ที
1

0 0 0 170,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างทางเท้ารอบสวนสาธารณะ  หมู่ที
๔

0 0 0 268,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัสติคคอนกรีต
สายเลียบคลองปฏิรูป 2 หมู่ที 3

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเขือนกันดินริมคลองมหาสวัสดิ
หมู่ที ๒

0 0 99,800 95,200 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเขือนกันดินบริเวณริมคลองโรงเจ
ช่วงที ๒ หมู่ที ๑

0 0 0 1,019,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC
CONCRETE หมู่ที ๑

0 0 0 1,809,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC
CONCRETE ซอยบ้านนายวิม หมู่ที ๑

0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ริมคลองโรงเจ
หมู่ 1

0 0 0 0 100 % 461,200

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

วัสดุก่อสร้าง 0 0 226,877.05 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 226,877.05 200,000 150,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 226,877.05 300,000 500,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยบ้านนายจิ
ว   หมู่ที  ๓

0 0 0 404,500 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยบ้านครู
แมว หมู่ที 3

0 0 68,000 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยบ้าน
กํานันมานพ ทรัพย์แสนดี หมู่ที 1

0 0 40,600 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยบ้านนาย
บุ้น หมู่ที 1

0 0 50,400 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยเลียบทาง
รถไฟ หมู่ที 1

0 0 97,400 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยเลียบ
คลองควาย  หมู่ที  ๑

0 0 0 129,100 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยบ้านนาย
มา ไทยทวี หมู่ที 3

0 0 97,400 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างต่าง ๆ

0 0 0 148,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา 4 โดยใช้
ASPHALTIC CONCRETE

0 0 0 151,500 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยบ้าน
กํานันขาว  หมู่ที  ๔

0 0 0 161,300 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอยข้างหอถัง
ประปา (ตลาดทวีทรัพย์) หมู่ที 3

0 0 50,400 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองปฏิรูป ๒ หมู่
ที ๓

0 0 0 208,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหาสวัสดิ  หมู่ที
1

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปูแผ่นทางเท้าบริเวณริมคลองปฏิรูป ๒ 0 0 0 480,000 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนซอยบ้านนายวิม หฒู่
ที 1

0 0 95,600 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองปฏิรูป ๑
(สองข้าง) หมู่ที ๑, ๒

0 0 0 271,900 -100 % 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
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โครงการคลองสวยนําใส 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 200,000 20 % 240,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

วัสดุการเกษตร 0 20,300 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 20,300 0 0 0

ค่าวัสดุ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมจัดทําปุ๋ยชีวภาพ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 40,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 20,300 0 0 40,000

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 20,300 0 0 40,000

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 627,600 5,768,100 1,332,300

รวมงบลงทุน 0 0 627,600 5,768,100 1,332,300

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 854,477.05 6,068,100 1,832,300

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 854,477.05 11,950,600 8,417,100

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 37,500 -20 % 30,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 25,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 14,640 72,964 24,000 0 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 32,040 124,456 216,000 0 % 216,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 46,680 197,420 240,000 240,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 46,680 197,420 240,000 240,000

งบบุคลากร

งานกิจการประปา

แผนงานการพาณิชย์

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 30,000

ค่าวัสดุ

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

0 0 0 100,000 -70 % 30,000

โครงการปลูกไม้ยืนต้น ดอกผลกินได้ 0 0 97,150 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 97,150 320,000 290,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 97,150 320,000 320,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 97,150 320,000 320,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 20,300 97,150 320,000 360,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 20,000 400 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 100,000

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 172,750 300,000 -66.67 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 172,750 300,000 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 172,750 300,000 200,000

งบลงทุน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 1,890.26 6,020.89 30,000 -100 % 0

ค่าไฟฟ้า 0 151,441.69 708,542.58 700,000 0 % 700,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 153,331.95 714,563.47 730,000 700,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 76,999.34 120,000 25 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 76,999.34 150,000 175,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 70,000 257.14 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 107,500 280,000

รวมงบดําเนินงาน 0 153,331.95 791,562.81 1,017,500 1,180,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 3,542 42,600 -7.28 % 39,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

0 181,971.6 279,552.4 300,000 10 % 330,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 150,000 213,900 -9.35 % 193,900

สํารองจ่าย 0 18,179 0 352,820 -14.97 % 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 25,000 50,000 60,000 20 % 72,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 38,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 72,888 149,263 230,000 13.04 % 260,000

รวมงบกลาง 0 336,038.6 632,357.4 1,204,320 1,200,400

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 336,038.6 632,357.4 1,204,320 1,200,400

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 336,038.6 632,357.4 1,204,320 1,200,400

งบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง 0 336,038.6 632,357.4 1,204,320 1,200,400

แผนงานงบกลาง

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 100,000

รวมงานกิจการประปา 0 200,011.95 1,161,732.81 1,577,500 1,720,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 200,011.95 1,161,732.81 1,577,500 1,720,000

รวมทุกแผนงาน 0 3,371,147.67 18,841,357.9 37,000,000 39,000,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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อําเภอ พุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ, เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นิติกร และค่าตอบแทนราย
เดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 8 อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานัก
งานปลัด อบต.)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,884,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,585,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตัง
ไว้  139,320  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตัง
ไว้  114,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตัง
ไว้  544,320  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.ตังไว้    90,720  บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 888,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2คน (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,602,360 บาท
งบบุคลากร รวม 6,187,360 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 8,496,834 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต. พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีทางราชการ
กําหนด (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ   (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 290,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. 0808.1/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 (สํานัก
งานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,110,874 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด เช่น เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว และค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานได้รับการ
ประเมินอัตราร้อยละ 3-5 (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด  และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจําทีมีอยู่ใน
สังกัด  จํานวน 1 อัตรา  เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ,เงินทีปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิ (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 1 อัตรา และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้างประจํา (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 143,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และเงิน
ประจําตําแหน่งของรองปลัด อบต. หัวหน้าส่วน ระดับ 6-7 ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  จํานวน 2 อัตรา  ตามระเบียบทีกําหนด  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ  วันปิยะมหาราช วันฉัตรมงคล  และงานรัฐพิธีต่าง ๆ อาทิ เป็น
ค่าธงตราสัญลักษณ์  พระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์   ธง
ชาติ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่าประดับตกแต่งเวทีสถานที  ค่าธูป
เทียนแพร  ค่าโคมเทียนชัยถวายพระพร  ค่ามหรสพ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที 31 กรกฎาคม 2557  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 - 2561 หน้า  53  ข้อ 1  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่ารับรองตังไว้      5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศงาน
ตรวจงาน เยียมชมกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม  2548 (สํานักงานปลัด อบต.)
-ค่าเลียงรับรองตังไว้       5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และ
ค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตัง
ตามกฎหมายหรือกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ ฯ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 (สํานัก
งานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้า เป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา เป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา และค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง การปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 59 ข้อ  7  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 60 ข้อ  9  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของ อบต.มหาสวัสดิ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่า
รับรองและพิธีการ  ค่าอาหาร – เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจํา
เป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) และกระทรวงมหาดไทย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิน และ
สมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ฯ และมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการเลือกตังผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาท้องถิน ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา แทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตัง
สังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืน ๆ) เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะขนสิงของ ค่าจัด
สถานที ค่าเช่าเต็นท์ รายการค่าใช้จ่ายอืนทีอาจเกิดขึน ฯลฯ  รวมทังการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การเลือกตัง หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ใน
การเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว 3992ลงวัน
ที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 และหนังสือสํานัก
งานคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัดนครปฐม ด่วนที
สุด ที ลต (นฐ) 0702/ว 702 ลงวันที 26 มิถุนายน 2550 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังระดับชาติและระดับท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น ค่าไม้
ต่าง ๆ ทราย กระเบือง สังกะสี ตะปู ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย เข่ง ไม้
กวาด ผงซักฟอก  โซดาไฟ คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วยชาม จาน แก้ว
นํา นํายา-เครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน นํายาถูพืน นํายากําจัดแมลง ถัง กระทะ
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,874 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สาย
สัญญาณเสียง ปลัก สวิทซ์ ฟิวส์ บัลลาสต์ แบตเตอรีแห้ง ขาหลอดไฟ เทป
พันสายไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย
สปอตไลท์ ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตัง)  (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ  หนังสือ เครืองเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธง
ชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพเขียน เครืองคํานวณ
เลข เครืองโทรศัพท์ สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง )  (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 340,874 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครือง
เสียง ฯลฯ    (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 59 ข้อ  5  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของ อบต.
มหาสวัสดิ

จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลือนที และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ   (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และใน
ทีสาธารณะ ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และในที
สาธารณะ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา Memory Chip การจัด
หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ รูปภาพ เครือง
กรอเทป วิดีโอเทป แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่ภาพ ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง)  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับลูก
ปืน นํามันเบรค หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อคครัชหรือเบรค ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว เป็นเงิน 15,000  บาท ไม่ปรากฏในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขอ
อนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : บุคลากรเพิมมากขึน และทดแทนของเดิมทีชํารุด
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากบุคลากรมีจํานวนเพิมขึน ทําให้โต๊ะทํา
งานมีไม่เพียงพอ และทดแทนของเดิมทีชํารุด
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีโต๊ะทํางานเพียงพอต่อบุคลากรทีมี
จํานวนเพิมขึน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61  ข้อ 19 (สํานักงานปลัด อบต.)

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง จํานวน  1  เครือง ๆ ละ 18,000 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท ขนาด 9,000 บีทียู พร้อมติดตัง ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้อง
เป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศ สามารถ
ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ มีความ
หน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ไม่ปรากฏในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือให้สามารถระบายอากาศ
2. เหตุผลความจําเป็น : ของเดิมไม่มีใช้งาน และจําเป็นต้องจัดซือตาม
คุณลักษณะทีเหมาะสมกับสภาพและขนาดของห้องทํางาน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : ระบายอากาศในห้องทํางาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 62  ข้อ 26 (สํานักงานปลัด อบต.)

เครืองปรับอากาศ จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,600 บาท
งบลงทุน รวม 128,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสือสาร
ข้อมูล ระบบสือสารอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครืองและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจํา
เป็น ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าธรรมเนียม
ไปรษณีย์  ธนาณัติ  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็น
รายเดือน  ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดัง
นี
-  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น  Printer ,Copier , Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (inkjet)
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  33 หน้าต่อนาที
-  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดํา-สี) ได้
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า  1,200 x 2,400 dpi
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ   (Auto  Document  Feed)
-  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4. Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63 ข้อ 37 (สํานักงานปลัด อบต.)

เครืองคอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือปรับปรุงทีดินและหรือสิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่าย
เพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มี
มูลค่าเพิมขึน เช่น อาคารทีทําการ อบต. และสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สิน
อืน ๆ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)  มีคุณลักษณะ
พืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่
น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
     2) ในกรณีทีมีจําแนกแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหน่วยความ
จํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
     3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหน่วยความ
จํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน  1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n) และ  Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2559-
2561  หน้า 63 ข้อ 34 (สํานักงานปลัด อบต.)

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทีอยู่ในสังกัด เช่น  เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว  และค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานจ้างได้รับการ
ประเมินอัตราร้อยละ 3-5  (ส่วนการคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีอยู่ในสังกัด และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่า
จ้างประจําปี จํานวน 5 อัตรา (ส่วนการคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 809,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลในหน่วย
งาน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท   (ส่วนการคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ, เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล (ส่วนการคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส่วน
การคลัง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,755,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,709,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,709,000 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 3,408,000 บาท

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับอําเภอ  เพือจ่ายอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 50,000 บาท  ตามโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารจากการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ เช่น ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ประจําศูนย์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
หน้า 59  ข้อ 6  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิ
ใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง จํานวน 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบงานใน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลในด้านต่าง ๆ การบริหารจัดการ
ระบบ  การจ้างสถาบันหรือองค์กรทีเป็นกลางดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล  การจ้างทีปรึกษา
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 60 ข้อ 13  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม รับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคล ผู้มานิเทศงานตรวจงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ (ส่วนการคลัง)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้า เป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา เป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา และค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง การปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ  (ส่วนการคลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  และ
ลูกจ้างประจํา  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (ส่วนการคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (ส่วนการคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. 0808.1/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 (ส่วน
การคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (ส่วนการคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 279,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 661,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย เข่ง ไม้
กวาด ผงซักฟอก  โซดาไฟ คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วยชาม จาน แก้ว
นํา นํายา-เครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน นํายาถูพืน นํายากําจัดแมลง ถัง กระทะ
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (ส่วนการคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สาย
สัญญาณเสียง ปลัก สวิทซ์ ฟิวส์ บัลลาสต์ แบตเตอรีแห้ง ขาหลอดไฟ เทป
พันสายไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย
สปอตไลท์ ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตัง)  (ส่วนการคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ  หนังสือ เครืองเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธง
ชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพเขียน เครืองคํานวณ
เลข เครืองโทรศัพท์ สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง )  (ส่วนการคลัง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 182,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครือง
เสียง ฯลฯ (ส่วนการคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (ส่วนการคลัง)

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิน และ
สมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ฯ และมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ส่วนการคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้มเอกสาร ขนาด 20 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 3,000  บาท และขนาด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,000 บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ :  เพือใช้ในเก็บเอกสาร
2. เหตุผลความจําเป็น : ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวกรวด
เร็ว
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 62  ข้อ 23, 24  (ส่วนการคลัง)

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จํานวน 8,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
งบลงทุน รวม 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสือสาร
ข้อมูล ระบบสือสารอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครืองและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจํา
เป็น ฯลฯ (ส่วนการคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าธรรมเนียม
ไปรษณีย์  ธนาณัติ  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็น
รายเดือน  ฯลฯ (ส่วนการคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (ส่วนการคลัง)

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา Memory Chip การจัด
หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (ส่วนการคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ รูปภาพ เครือง
กรอเทป วิดีโอเทป แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่ภาพ ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง)  (ส่วนการ
คลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต. พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีทางราชการ
กําหนด   (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ   (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. 0808.1/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 (สํานัก
งานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด เช่น เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว และค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานได้รับการ
ประเมินอัตราร้อยละ 3-5 (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด  และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา   (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 123,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ, เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานัก
งานปลัด อบต.)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 285,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 434,000 บาท
งบบุคลากร รวม 434,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 645,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (ส่วนการคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกรวยยางจราจร ขนาดไม่น้อย
กว่า 45x80 ซม. จํานวน 10 อัน เป็นเงิน 3,000 บาท ไม่ปรากฎในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณเดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติ
จัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้บริการประชาชนในการสัญจรให้เกิดความ
ปลอดภัย
2. เหตุผลความจําเป็น :  ทดแทนของเดิมทีมีสภาพทรุดโทรม และเพือให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 26 ข้อ 47 (สํานักงานปลัด อบต.)

กรวยยางจราจร จํานวน 3,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
งบลงทุน รวม 33,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครือง
เสียง ฯลฯ    (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิน และ
สมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ฯ และมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ /หน่วยเอกชน / ชุมชน  อาทิ  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.
ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 44 ข้อ 2  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ /หน่วยเอกชน / ชุมชน  อาทิ  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.
ศ.2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 44 ข้อ 2  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการตังด่านตรวจและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 169,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 419,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 519,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงกันจราจร ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5 เมตร  จํานวน 5 แผง เป็นเงิน 10,000 บาท ไม่ปรากฎในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณเดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติ
จัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้บริการประชาชนในการสัญจรให้เกิดความ
ปลอดภัย
2. เหตุผลความจําเป็น :  ปัจจุบันไม่มีใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 26 ข้อ 47 (สํานักงานปลัด อบต.)

แผงกันจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระจกโค้งส่องทาง จํานวน 6 ชุด เป็น
เงิน 20,000 บาท รายละเอียดดังนี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิว เสา
เหล็ก พร้อมติดตัง รายละเอียดอืน ๆ ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด ไม่ปรากฎในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้บริการประชาชนในการสัญจรให้เกิดความ
ปลอดภัย
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากบริเวณทางแยกต่าง ๆ ไม่มีกระจกโค้ง
ส่องทาง ทําให้เกิดอันตรายจากการขับขีและผู้ใช้สัญจรไปมา
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร
บริเวณทางแยกต่าง ๆ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 26 ข้อ 47 (สํานักงานปลัด อบต.)

กระจกโค้ง จํานวน 20,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 17/9/2558  09:36:42 หน้า : 17/60

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ รูปภาพ เครือง
กรอเทป วิดีโอเทป แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่ภาพ ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง)  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับลูก
ปืน นํามันเบรค หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อคครัชหรือเบรค ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สาย
สัญญาณเสียง ปลัก สวิทซ์ ฟิวส์ บัลลาสต์ แบตเตอรีแห้ง ขาหลอดไฟ เทป
พันสายไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย
สปอตไลท์ ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตัง)  (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครือง
เสียง ฯลฯ  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 39,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดตัง หรือ ทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ  อาทิ  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่า
จ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.
ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 44 ข้อ 4  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมจัดตัง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 141,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ, เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานัก
งานปลัด อบต.)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 226,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 236,000 บาท
งบบุคลากร รวม 236,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 382,000 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น ถังเคมีชนิดผงเคมีแห้ง สายส่ง
นํา ท่อดูด และอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการดับเพลิง (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง)   (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น เสือ หมวก ถุงมือ รองเท้า ชุด
ปฏิบัติการ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตัง)  (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครือง
เสียง ฯลฯ    (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสัง
แต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ฯ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม รับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคล ผู้มานิเทศงานตรวจงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีทางราชการกําหนด (สํานัก
งานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. ๐๘๐๘.๑/ว ๑๕๖๒ ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550 (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา Memory Chip การจัด
หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย เข่ง ไม้
กวาด ผงซักฟอก  โซดาไฟ คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วยชาม จาน แก้ว
นํา นํายา-เครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน นํายาถูพืน นํายากําจัดแมลง ถัง กระทะ
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สาย
สัญญาณเสียง ปลัก สวิทซ์ ฟิวส์ บัลลาสต์ แบตเตอรีแห้ง ขาหลอดไฟ เทป
พันสายไฟ ตลับแยกสาย สาย
โทรศัพท์ ลําโพง ไมโครโฟน สปอตไลท์ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ  หนังสือ เครืองเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธง
ชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพเขียน เครืองคํานวณ
เลข เครืองโทรศัพท์ สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง )  (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสัง
แต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ฯ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม รับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคล ผู้มานิเทศงานตรวจงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 214,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. 0808.1/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 (สํานัก
งานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 974,616 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด เช่น เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว และค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานได้รับการ
ประเมินอัตราร้อยละ 3-5  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด  และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,302,016 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ   (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
มหาสวัสดิ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 162,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสือการเรียนการสอน การจัดซือจัดหา
สือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  เช่น  อุปกรณ์เครือง
เล่นเพือการพัฒนาเด็ก หนังสือสือการเรียน  หนังสือนิทานประกอบ
ภาพ  หุ่น  แบบจําลอง  แบบเรียนให้นักเรียนยืมเรียน  หนังสือห้อง
สมุด ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  โรงเรียนบ้านคลองโยง และ
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ ในระดับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปี
ที 1-6  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559-2561 หน้า 47 ข้อ 3, 5  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 560,416 บาท
ค่าวัสดุ รวม 575,416 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครือง
เสียง ฯลฯ    (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
หน้า 47 ข้อ 3   (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 179,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าตกแต่งสถานที ค่าเอกสาร ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561หน้า 49 ข้อ 15  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฟันสวยด้วยมือเรา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าตกแต่งสถานที ค่าเอกสาร ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 49 ข้อ 12  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการเพิมศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางชุดเครืองนอนเด็ก จํานวน 2 ใบ เป็น
เงิน 8,000 บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่มีใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561  หน้า 51  ข้อ 24 (สํานักงานปลัด อบต.)

ชันวางชุดเครืองนอน จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง  จํานวน 2 เครือง เป็นเงิน 112,000 บาท ขนาดไม่น้อย
กว่า 48,000 บีทียู พร้อมค่าติดตัง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครืองปรับอากาศ
ทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทํา
งานของคอมเพรสเซอร์
ตังจ่ายสูงกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือให้สามารถระบายอากาศ
2. เหตุผลความจําเป็น : ของเดิมไม่มีใช้งาน และจําเป็นต้องจัดซือตาม
คุณลักษณะทีเหมาะสมกับสภาพและขนาดของห้องเรียน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถระบายอากาศในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 62  ข้อ 26 (สํานักงานปลัด อบต.)

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 112,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 228,600 บาท
งบลงทุน รวม 1,080,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสือสาร
ข้อมูล ระบบสือสารอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครืองและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจํา
เป็น ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลือนที และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ   (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียน จํานวน 7 ชุด เป็น
เงิน 50,000 บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่มีใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 51  ข้อ 26 (สํานักงานปลัด อบต.)

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียน จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ ความกว้างxลึกxสูง (ขนาดไม่น้อย
กว่า 150x60x75 ซม./ตัว) จํานวน 5 ตัว  เป็นเงิน 9,000 บาท ไม่
ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่มีใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 51  ข้อ 25  (สํานักงานปลัด อบต.)

โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 1 ตู้ เป็น
เงิน 8,000 บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่มีใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 50  ข้อ 20 (สํานักงานปลัด อบต.)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางรองเท้า จํานวน 2 ใบ เป็นเงิน 5,000 บาท ไม่
ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่มีใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 51  ข้อ 23 (สํานักงานปลัด อบต.)

ชันวางรองเท้า จํานวน 5,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ประตู
หน้าต่าง อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ)  ตังไว้  136,200  บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 52 ข้อ 35 (สํานักงานปลัด อบต.)
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรัว เสาธงพร้อมธงชาติ และถนน ค.
ส.ล. ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ)  ตังไว้ 715,600 บาท บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 50  ข้อ 16 (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานทีด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

จํานวน 851,800 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 851,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทีชํารุดหรือเสียหาย เนือง
จากการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครืองเสียง ฯลฯ  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดัง
นี
-  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น  Printer ,Copier , Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (inkjet)
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  33 หน้าต่อนาที
-  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดํา-สี) ได้
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า  1,200 x 2,400 dpi
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ   (Auto  Document  Feed)
-  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4. Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 51 ข้อ 30 (สํานักงานปลัด อบต.)

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 1 เครือง ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 9 คิวบิกฟุต ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 52  ข้อ 34 (สํานักงานปลัด อบต.)

ตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลในหน่วย
งาน  จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  3,500  บาท (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษของพนักงานส่วนตําบล   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลในหน่วยงาน จํานวน  2  อัตรา  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 576,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,181,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,181,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,169,900 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ  จํานวน    1,032,000   บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโยง และโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ  สําหรับเด็กนักเรียนระดับเด็กอนุบาลและเด็กประถม
ศึกษาปีที 1-6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว 3149 ลงวันที 5  มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 47 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
โรงเรียนบ้านคลองโยง  จํานวน  60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านคลองโยง ตามโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาห้องส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยโรงเรียนบ้าน
คลองโยง  ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.
ศ. 2552 และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553 บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 48 ข้อ 8 (สํานักงานปลัด)
3. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตร
นารี     จํานวน    35,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ ตาม
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67
(5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.
ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 48 ข้อ 9 (สํานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,127,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,127,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,127,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม รับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคล ผู้มานิเทศงานตรวจงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ    (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จ้างเหมากําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  และ
ลูกจ้างประจํา  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. 0808.1/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 935,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน จํานวน  4  อัตรา เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  และค่าตอบ
แทนพิเศษกรณีพนักงานจ้างได้รับการประเมินอัตราร้อยละ  3-5  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน เช่น  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  4  อัตรา   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 494,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับลูก
ปืน นํามันเบรค หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อคครัชหรือเบรค ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ  หนังสือ เครืองเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธง
ชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพเขียน เครืองคํานวณ
เลข เครืองโทรศัพท์ สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง ) (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครือง
เสียง ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 37 ข้อ  6  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขของ อสม.ตําบลมหาสวัสดิ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิน และ
สมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ฯ และมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา Memory Chip การจัด
หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น เสือ หมวก ถุงมือ รองเท้า ชุด
ปฏิบัติการ ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตัง)   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ รูปภาพ เครือง
กรอเทป วิดีโอเทป แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่ภาพ ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง)  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรู
พืช และสัตว์ ปุ๋ย  วัสดุทางการเกษตร ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สําลีและผ้าพันแผล นํายา
ต่าง ๆ เคมีภัณฑ์  เครืองมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 36  ข้อ ๑  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบวัดทีต้น
แขน จํานวน 2 เครือง เป็นเงิน 7,000 บาท
ตังจ่ายตํากว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : ใช้วัดความดันโลหิต
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากของเดิมเสือมสภาพตามอายุการใช้
งาน เพือให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน และประหยัดงบประมาณของ
ทางราชการ
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63 ข้อ 40 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เครืองวัดความดันโลหิต จํานวน 6,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง จํานวน  1  เครือง ๆ ละ 18,000 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท ขนาด 9,000 บีทียู พร้อมติดตัง ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้อง
เป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศ สามารถ
ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ มีความ
หน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ไม่ปรากฏในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือให้สามารถระบายอากาศ
2. เหตุผลความจําเป็น : ของเดิมไม่มีใช้งาน และจําเป็นต้องจัดซือตาม
คุณลักษณะทีเหมาะสมกับสภาพและขนาดของห้องทํางาน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : ระบายอากาศในห้องทํางาน
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 62 ข้อ 25 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เครืองปรับอากาศ จํานวน 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,900 บาท
งบลงทุน รวม 53,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าธรรมเนียม
ไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็น
รายเดือน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการรู้เท่าทันป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที  6) พ.
ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 37 ข้อ 7 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการรู้เท่าทันป้องกันปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  2 เครือง ๆ ละ 3,100 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558)  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2559-
2561  หน้า 63 ข้อ 35 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 3,700 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558) มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63 ข้อ 36 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขต  อบต.โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในหมู่บ้านๆละ 7,500 บาท ตามอํานาจหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที  มท 0891.3/ว 73 ลงวันที 14 มกราคม 2557  บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.  2559-2561 หน้า 37 ข้อ 5  (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่
บ้าน เช่น เครืองออกกําลังกายแขน เครืองดึงไหล่ออกกําลังแขน เครือง
ออกกําลังข้อเข่า เครืองออกกําลังลดหน้าท้อง ฯลฯ ไม่ปรากฏในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ จึงขอ
อนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : เพือเป็นอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย
2. เหตุผลความจําเป็น : จากประชุมประชาคมหมู่บ้าน เสนอเครืองออก
กําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้าน และทดแทนของเดิมทีชํารุด
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีสุขภาพร่างกายทีแข็ง
แรง และมีอุปกรณ์เพียงพอในการออกกําลังกาย
ตามอํานาจหน้าทีมาตรา  16  (14)  แห่ง  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.
ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที  2) พ.ศ. 2549 บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 34 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้าน จํานวน 200,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแอโรบิคเพือสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/
ปิด  ค่าเอกสาร ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่า
จ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามอํานาจหน้าทีมาตรา  16  (14)  แห่ง  พ.ร.
บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที  2) พ.ศ. 2549 บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 35 ข้อ 9  (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

โครงการแอโรบิคเพือสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัด
นก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ และโรคติดต่ออืน ๆ เป็นค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่าของทีระลึก ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตาม
อํานาจหน้าทีมาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที  6) พ.ศ. 2552  บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 36 ข้อ 2 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล  ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบทีทางราชการกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. 0808.1/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 ส่วน
สวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 344,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด เช่น เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว และค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานได้รับการ
ประเมินอัตราร้อยละ 3-5  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด  และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 2 อัตรา (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 339,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลในหน่วย
งาน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท   (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ, เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   (ส่วน
สวัสดิการสังคม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 504,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 914,000 บาท
งบบุคลากร รวม 914,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,753,650 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น หนังสือ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพ
เขียน เครืองคํานวณเลข เครืองโทรศัพท์ โต๊ะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้ จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น) (ส่วน
สวัสดิการสังคม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 89,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครือง
เสียง ฯลฯ    (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 40 ข้อ  4

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพสําหรับคนพิการและผู้ดูแล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 41 ข้อ  7

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคํา
สังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ฯ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (ส่วน
สวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ (ส่วนสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (ส่วนสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา Memory Chip การจัด
หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ รูปภาพ เครือง
กรอเทป วิดีโอเทป แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่ภาพ ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (ส่วน
สวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย เข่ง ไม้
กวาด ผงซักฟอก  โซดาไฟ คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วยชาม จาน แก้ว
นํา นํายา-เครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน นํายาถูพืน นํายากําจัดแมลง ถัง กระทะ
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น) (ส่วนสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สาย
สัญญาณเสียง ปลัก สวิทซ์ ฟิวส์ บัลลาสต์ แบตเตอรีแห้ง ขาหลอดไฟ เทป
พันสายไฟ ตลับแยกสาย สาย
โทรศัพท์ ลําโพง ไมโครโฟน สปอตไลท์ ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น) (ส่วนสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จํานวน 2 ตู้ เป็น
เงิน 16,000  บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : ใช้เก็บเอกสารของทางราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่ตู้เก็บเอกสาร เนืองจากแยกเป็นส่วน
สวัสดิการสังคม
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหา
เอกสารได้สะดวกรวดเร็ว
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22  มิถุนายน 2552)บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61  ข้อ 18  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้มเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,000  บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ :  เพือใช้ในเก็บเอกสาร
2. เหตุผลความจําเป็น : ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวกรวด
เร็ว
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22  มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 62  ข้อ 23, 24  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ เป็น
เงิน 5,000  บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : ใช้เก็บเอกสารของทางราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่ตู้เก็บเอกสาร เนืองจากแยกเป็นส่วน
สวัสดิการสังคม
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหา
เอกสารได้สะดวกรวดเร็ว
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552)บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61  ข้อ 21 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว เป็น
เงิน 4,000 บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : บุคลากรเพิมมากขึน และทดแทนของเดิมทีชํารุด
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากบุคลากรมีจํานวนเพิมขึน ทําให้เก้าอีทํา
งานไม่เพียงพอ และทดแทนของเดิมทีชํารุด
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีเก้าอีทํางานเพียงพอต่อบุคลากรทีมี
จํานวนเพิมขึน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552)บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61  ข้อ 17  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 169,500 บาท
งบลงทุน รวม 495,650 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR  ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24  ล้านพิก
เซล  จํานวน  1  เครือง ๆ ละ 35,000 บาท   ตังจ่ายสูงกว่าราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ :  ใช้ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่มีใช้ในการปฏิบัติงาน และใช้กล้อง
ของส่วนอืน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถมีภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการ
เบิกจ่ายและการตรวจประเมินต่าง ๆ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 62  ข้อ 30  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 35,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท ไม่ปรากฏในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขอ
อนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : บุคลากรเพิมมากขึน และทดแทนของเดิมทีชํารุด
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากบุคลากรมีจํานวนเพิมขึน ทําให้โต๊ะทํา
งานมีไม่เพียงพอ และทดแทนของเดิมทีชํารุด
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีโต๊ะทํางานเพียงพอต่อบุคลากรทีมี
จํานวนเพิมขึน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61  ข้อ 19  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์เก้าอี  จํานวน 2 ชุด เป็น
เงิน 4,000 บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ :  เพือใช้วางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากจะดําเนินการจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่ เพือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้อง
จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61  ข้อ 17  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กทึบ ชนิดบานเลือน จํานวน 1 ตู้ เป็น
เงิน 5,000 บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ : ใช้เก็บเอกสารของทางราชการ
2. เหตุผลความจําเป็น : ปัจจุบันไม่ตู้เก็บเอกสาร เนืองจากแยกเป็นส่วน
สวัสดิการสังคม
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหา
เอกสารได้สะดวกรวดเร็ว
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 วัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61  ข้อ 20 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ตู้เหล็กทึบ ชนิดบานเลือน จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 23,000 บาท เป็น
เงิน 23,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)  มีคุณลักษณะ
พืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GM หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2559-
2561  หน้า 63 ข้อ 33 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว)

จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดัง
นี
-  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น  Printer ,Copier , Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (inkjet)
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  33 หน้าต่อนาที
-  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดํา-สี) ได้
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า  1,200 x 2,400 dpi
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ   (Auto  Document  Feed)
-  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4. Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63 ข้อ 37 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท เป็น
เงิน 16,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)  มีคุณลักษณะ
พืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2559-
2561  หน้า 62 ข้อ 32 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 16,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพืนห้องทํางานส่วนสวัสดิการสังคม ชัน 3  บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2) หน้า 41 ข้อ 12  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการปรับปรุงพืนห้องสํานักงาน จํานวน 18,450 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้าน
พฤกษา 4 หมู่ 4 ขนาด 3.20 X3.20 เมตร พร้อมทางเชือม ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61 ข้อ 16  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการก่อสร้างห้องสุขา จํานวน 307,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 326,150 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  2 เครือง ๆ ละ 3,100 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558)  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2559-
2561  หน้า 63 ข้อ 35 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 3,700 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558) มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63 ข้อ 36 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  และค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานจ้างได้รับการประเมิน
อัตราร้อยละ  3-5 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน เช่น  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 5 อัตรา  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 555,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,000 บาท
งบบุคลากร รวม 627,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,577,000 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจํานวน    200,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตาม
อํานาจหน้าทีมาตรา 68  (2) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552  ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที 27 กันยายน 2553 บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 25 ข้อ 44

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สาย
สัญญาณเสียง ปลัก สวิทซ์ ฟิวส์ บัลลาสต์ แบตเตอรีแห้ง ขาหลอดไฟ เทป
พันสายไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย
สปอตไลท์ ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตัง)  (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งาน เพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 330,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย เข่ง ไม้
กวาด ผงซักฟอก  โซดาไฟ คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วยชาม จาน แก้ว
นํา นํายา-เครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน นํายาถูพืน นํายากําจัดแมลง ถัง กระทะ
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครือง
เสียง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนของประชาชน หมู่ที 1-4 ตามอํานาจหน้าที
มาตรา 67 (2) แห่ง  พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.
ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที  6)  พ.ศ.  2552บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 30 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล หรือจ้างเหมา
เอกชน หรือหน่วยงานอืนนําขยะมูลฝอยไปกําจัด  ค่าปรับกลบขยะ ค่า
ทีดินหรือเป็นค่าเช่าทีดิน ฯลฯ ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (2) แห่ง  พ.ร.
บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที  6) พ.ศ. 2552  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 30 ข้อ 2 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. 0808.1/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,600,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งาน เพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
งานบําบัดนําเสีย รวม 125,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย      ตัง
ไว้    1,300,000      บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย รถ
บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 86-9340 นครปฐม ตอนท้ายหลังเก๋งติดตังตู้
บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ด้านท้ายตู้
บรรทุกขยะมูลฝอยติดตังชุดอัดขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค  ชุด
ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิค บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 2)  หน้า 18 ข้อ 1  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตังไว้     50,000     บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1,350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,350,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับลูก
ปืน นํามันเบรค หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อคครัชหรือเบรค ฯลฯ   (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 ตามอํานาจ
หน้าทีมาตรา 68 (7) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 47 ข้อ 3 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมจัดทําบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทัวไป
ทีสนใจ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมท้องถินเพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน และเพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนหมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 449 ลงวัน
ที 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 16 (1) แห่ง พ.ร.
บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 58 ข้อ 2  (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

โครงการบูรณาการจัดทําแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (ส่วนสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ (ส่วนสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 388,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 388,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 438,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในระบบบําบัดนําเสีย และค่าไฟฟ้าในที
สาธารณะ ฯลฯ  (กองช่าง)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องจําเป็น ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 16 (16) แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.
ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 60 ข้อ 10  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการออกหน่วยบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.มหาสวัสดิ เช่น ค่าจัดตังด่าน
ตรวจ การตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการและ
ชุมชน การบําบัดผู้เสพติดคืนคนดีสู่สังคม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2557 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 38 ข้อ 1  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต. มหา
สวัสดิ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องจําเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที  27มิถุนายน 2557 และตามอํานาจ
หน้าทีมาตรา 68 (7) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 55 ข้อ 3 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสันให้แก่
ประชาชนตําบลมหาสวัสดิ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (6) แห่ง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 41 ข้อ 10 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นําชุมชน
และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 68 (7) แห่ง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 56 ข้อ 6  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องจําเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 42  ข้อ 4  (ส่วนสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมหา
สวัสดิ

จํานวน 18,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 255,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจํา
เป็น ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.
ศ. 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559-2561 หน้า 38 ข้อ 3  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 103,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 103,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอพุทธ
มณฑล   จํานวน   50,000  บาท
เพืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอพุทธ
มณฑล (ศป.ปส.อ.พุทธมณฑล) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัด
นครปฐม ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/
ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559-2561 หน้า 38 ข้อ 4  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครืองเสียง ฯลฯ    (ส่วน
สวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 4,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารร้านค้าชุมชน และในที
สาธารณะ ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารร้านค้าชุมชน และในทีสาธารณะ ฯลฯ  (สํานัก
งานปลัด อบต.)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ รูปภาพ เครือง
กรอเทป วิดีโอเทป แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่ภาพ ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง)  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 1,438,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจําเป็น เกียวข้อง  ตาม
อํานาจหน้าทีมาตรา 67 (5) (6) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.
ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 47 ข้อ 1 (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิน เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา ฯลฯ เป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่ง
ประดับเวที ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (5) (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.
ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 53 ข้อ 3  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิน

จํานวน 150,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,040,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  และค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานจ้างได้รับการประเมิน
อัตราร้อยละ 3-5 (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด  และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน  9 อัตรา (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง
ประจําในหน่วยงาน จํานวน  1  อัตรา (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 179,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วน ระดับ 6-7  ในอัตรา
เดือนละ 3,500  บาท   (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ, เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   (กอง
ช่าง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 929,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,235,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,235,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,584,800 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแพลากจูง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร   จํานวน  2 แพ พร้อมทางเชือม ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  ตามอํานาจหน้าที
มาตรา 16 (8)  แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับ
ที  2)  พ.ศ. 2549 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561  หน้า 33 ข้อ 10  (สํานักงานปลัด อบต.)

ก่อสร้างแพลากจูง จํานวน 1,420,100 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,420,100 บาท
งบลงทุน รวม 1,420,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครืองเสียง ฯลฯ  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคํา
สังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ฯ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
- ค่าติดตังไฟฟ้า เป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา เป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา และค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง การปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์  (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  และ
ลูกจ้างประจํา  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ  (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ  หรือในวันหยุดราชการตามระเบียบและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0808.1/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550  (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา Memory Chip การจัด
หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ หมวก ถุง
มือ รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง)   (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ รูปภาพ เครือง
กรอเทป วิดีโอเทป แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่ภาพ ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง)  (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับลูก
ปืน นํามันเบรค หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อคครัชหรือเบรค ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สาย
สัญญาณเสียง ปลัก สวิทซ์ ฟิวส์ บัลลาสต์ แบตเตอรีแห้ง ขาหลอดไฟ เทป
พันสายไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย
สปอตไลท์ ฯลฯ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตัง)  (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ  หนังสือ เครืองเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธง
ชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพเขียน เครืองคํานวณ
เลข เครืองโทรศัพท์ สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ   (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง )  (กองช่าง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า สูบได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตร/
นาที จํานวน 2 เครือง ๆ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท ไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 64 ข้อ 46 (กองช่าง)

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี  จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 4,000  บาท ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ :  เพือใช้วางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากจะดําเนินการจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่ เพือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้อง
จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 61  ข้อ 17  (กองช่าง)

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 4,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,309,800 บาท
งบลงทุน รวม 3,309,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์เป็นราย
เดือน ฯลฯ   (กองช่าง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดสายไฟเบอร์ ความ
ยาว 50 เมตร จํานวน 2 ม้วน เป็นเงิน 3,000 บาท  ไม่ปรากฏในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขอ
อนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ :  เพือใช้ในการการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากของเดิมชํารุด มีความจําเป็นต้องจัดซือ
ตามราคาท้องถิน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552)บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63  ข้อ 39  (กองช่าง)

เทปวัดสายไฟเบอร์ จํานวน 3,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครืองตัดหญ้าไหล่ทาง ล้อ
ยาง 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 89 แรงม้า เป็นแบบขับเคลือน 4 ล้อ เครือง
ยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ แบบไดเรคอินเจคชัน ระบายความร้อนด้วย
นํา มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,900 ซีซี เป็นราคารวมอุปกรณ์
ครบชุด ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่
ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มีนาคม 2558 จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
1. วัตถุประสงค์ :  เพือใช้ตัดหญ้าตามสวนสาธารณะและไหล่ทาง
สาธารณะ
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากภารกิจถ่ายโอนและตามอํานาจหน้าที
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีเพิมมากขึน และพนักงานทีปฏิบัติงานมี
จํานวนน้อย  จึงมีความจําเป็นต้องจัดซือรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครือง
ตัดหญ้าไหล่ทาง ตามราคาท้องถิน
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : เพือเป็นการประหยัดเวลา เกิดความรวด
เร็วในการปฏิบัติงาน
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 64 ข้อ 45 (กองช่าง)

รถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครืองตัดหญ้าไหล่ทาง จํานวน 3,200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 23,000 บาท เป็น
เงิน 23,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)  มีคุณลักษณะ
พืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GM หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2559-
2561  หน้า 63 ข้อ 33 (กองช่าง)

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว)

จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น  เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  2 เครือง ๆ ละ 3,100 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558)  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2559-
2561  หน้า 63 ข้อ 35 (กองช่าง)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ A3  (ราคาตามมาตรฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558) มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal  และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63 ข้อ 38 (กองช่าง)

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 9,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 3,700 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558) มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 63 ข้อ 36 (กองช่าง)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทีดินและหรือสิงก่อสร้าง รวมถึงราย
จ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อ
สร้าง มีมูลค่าเพิมขึน (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายต้อนรับโครงสร้างเหล็ก บริเวณถนนเส้นนคร
ชัยศรี-ศาลายา เขตติดต่อกับตําบลงิวราย จํานวน  1  ป้าย ขนาด
ป้ายกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร พร้อมโครงสร้างเหล็กเสา
สูง 6.00 เมตร คานโครงถักยาว 20.00 เมตร  ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
อํานาจหน้าทีมาตรา  16  (8) พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิม
เติมถึง  (ฉบับที  2) พ.ศ. 2549 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 22 ข้อ 31  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างป้ายต้อนรับโครงสร้างเหล็ก จํานวน 671,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ริมคลองโรง
เจ หมู่ 1 จํานวน  1  หลัง  ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  ตามอํานาจ
หน้าทีมาตรา 67 (1) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 20 ข้อ 21  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ริมคลองโรงเจ  หมู่ 1 จํานวน 461,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,332,300 บาท
งบลงทุน รวม 1,332,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น เหล็ก ไม้
ต่าง ๆ น็อต คีม ประแจ อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอย ท่อ กระเบือง สังกะสี ตะปู ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ (รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน  สะพาน ท่อระบาย
นํา เขือน ท่อลอด ระบบระบายนํา และสิงก่อสร้างอืนๆ กรณีเกิดชํารุดเสีย
หาย ฯลฯ  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,832,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามอํานาจหน้าทีมาตรา  67  (7)  แห่ง  พ.ร.
บ.  สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที  6) พ.ศ. 2552  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้าที 30 ข้อ 1 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยนําใส  ตามอํานาจหน้าที
มาตรา  67 (7)  แห่ง  พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6) พ.ศ. 2552  บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที 30 ข้อ 5 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

โครงการคลองสวยนําใส จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จ้าเหมาขุดลอก
คลอง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 ตามอํานาจ
หน้าทีมาตรา 68 (7) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 57 ข้อ 1 (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษและเกษตร
อินทรีย์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 ตามอํานาจ
หน้าทีมาตรา 68 (7) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 57 ข้อ 4  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมจัดทําปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานเพือให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้
รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนิน
การซ่อมแซม โดย อปท. ดําเนินการจัดซือสิงของเอง เช่น ท่อเมน
ประปา ระบบประปา เครืองปัมนําซัมเมอร์บ่อนําบาดาล เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่า
เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. ๐๘๐๘.๑/ว ๑๕๖๒ ลงวันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (กอง
ช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบ คัดเลือก ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  และค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานจ้างได้รับการประเมิน
อัตราร้อยละ  3-5  (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน เช่น  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน ๒ อัตรา (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
งานกิจการประปา รวม 1,720,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรู
พืช และสัตว์ ปุ๋ย  วัสดุทางการเกษตร ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
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1.1 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  จํานวน 100,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค  ดําเนินการขยาย
เขตประปาสาธารณะในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตาม
อํานาจหน้าทีมาตรา 68 (1) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.
ศ. 2552    ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2916 ลงวัน
ที 27 กันยายน 2553  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 25 ข้อ 45

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดําเนินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ (กองช่าง)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่มีประเภทตังจ่าย ทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น มิเตอร์นํา/
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง) ทีไม่มีประเภทตังจ่าย (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น เหล็ก ไม้ต่าง ๆ น็อต คีม ประแจ อิฐ หิน ปูน
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย ท่อ pvc ท่อเมนประปา วัสดุอุปกรณ์ประปา
ต่าง ๆ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการประปา  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟ  โคม
ไฟ  สวิตช์  เบรกเกอร์ ฯลฯ  สําหรับงานกิจการประปา (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
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เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ เกิด
ขึน ตามความจําเป็นและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ หรือเพือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีทีมีความจําเป็นหากไม่รีบ
ดําเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือกรณีอืน ๆ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/
ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ โดยผู้ป่วยเอดส์
ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพ คํานวณตังจ่าย 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/
ว 1381 ลงวันที 2 กรกฎาคม 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ ของ อปท. พ.
ศ. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 40 ข้อ 3 (ส่วนสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ อบต.
มหาสวัสดิ ในอัตราส่วนทีกฎหมายกําหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 และ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557 (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท
งบกลาง รวม 1,200,400 บาท
งบกลาง รวม 1,200,400 บาท
งบกลาง รวม 1,200,400 บาท

แผนงานงบกลาง
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของพนักงานส่วนตําบล
ในหน่วยงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมากที มท 0808.5/ว 348 ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2558 (สํานัก
งานปลัด อบต.)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 39,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที 19 สิงหาคม 2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ด่วนมา ที มท 0808.5/ว 35 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/
ว 1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557   (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ทีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

๑. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตังไว้     150,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199  ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2552  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2554 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์
เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.
ศ. 2557 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 36 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
2. เงินค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพืนดิน   ตัง
ไว้ 13,900  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือ
พืนดิน กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างสถานีวัดสุวรรณา
ราม ถึง สถานีคลองมหาสวัสดิ  (สํานักงานปลัด อบต.)
3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                   ตังไว้    50,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561  หน้า 40 ข้อ 6(ส่วนสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 193,900 บาท



5,000

193,900

72,000

260,000

330,000

300,000

39,500

1,200,400

เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ชคบ.) 39,500

งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 193,900

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 72,000

รวม 1,200,400

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

สว่นทอ้งถิน่ (กบท.)
330,000

ส ารองจา่ย 300,000

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 260,000

วนัทีพ่มิพ์ : 24/8/2558  14:08:14

แผนงานงบกลาง รวม

เงนิชว่ยพเิศษ 5,000

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย



หน้า : 1/1



972,000 555,000 494,000 108,000 123,000

5,000 10,000 10,000 2,000

108,000 72,000 59,000 12,000 24,000

929,000 576,000 226,000 285,000

179,000

42,000 42,000

2,235,000 627,000 1,181,000 356,000 434,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 194,000 320,000

รวม 240,000 914,000 8,896,360 14,883,360

เงนิเดอืนพนกังาน 504,000 4,639,000 7,159,000

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 143,000 322,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 5,000 160,000 192,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังาน

จา้ง
24,000 24,000 181,000 504,000

4,766,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

ลูกจา้งประจ า
18,000 18,000

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก
45,600 45,600

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 216,000 339,000 1,959,000

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/

ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบรหิารสว่น

ต าบล

90,720 90,720

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 532,080 532,080

45,600 45,600

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
888,360 888,360

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

หน้า : 1/1วนัทีพ่มิพ์ : 24/8/2558  13:51:19

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศกึษา

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน



10,000 5,000 27,000 25,000 94,000

100,000 100,000 50,000 40,000 300,000 760,000

125,000 64,000 36,000 434,000 737,000

20,000 40,000 6,000 5,000 30,000 115,000

240,000 100,000 3,000 5,000 5,000 210,000 816,000

30,000 50,000

150,000

120,000 120,000

100,000 100,000

50,000 50,000 50,000 230,000 435,000

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป
รวม

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่เชา่บา้น

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

22,000 5,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ

อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

20,000 100,000 50,000

50,000 28,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ
5,000 3,000 6,000

30,000 13,000 200,000 10,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรอง

และพธีิการ
10,000 10,000

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

วนัส าคญัทางศาสนา 

วฒันธรรม และประเพณี

ทอ้งถิน่

150,000

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนั

ส าคญัของชาติ

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ

เลือกต ัง้ระดบัชาตแิละระดบั

ทอ้งถิน่

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
30,000 25,000

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน



แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป
รวม

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 22,000 5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน

5,000 3,000 5,000 15,000 33,000

1,000,000 1,000,000

100,000

20,000 20,000

10,000 10,000

100,000

50,000 50,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

50,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 5,000

โครงการก าจดัขยะมลูฝอย

และสิง่ปฏกิูล

โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นภยั

ยาเสพตดิ
100,000

โครงการคลองสวยน ้าใส

โครงการจดักจิกรรมตาม

นโยบายรฐับาล คณะรกัษา

ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

และกระทรวงมหาดไทย

โครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก

แห่งชาติ
100,000

โครงการต ัง้ดา่นตรวจและ

ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ

ในชว่งเทศกาล

โครงการบรูณาการจดัท า

แผนหมูบ่า้นและแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

โครงการฝึกอบรมการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความ

รุนแรงตอ่เด็ก สตรี และบคุคล

ในครอบครวั

โครงการฝึกอบรมจดัต ัง้/

ทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือน



แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป
รวม

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 22,000 5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน

10,000 10,000

20,000 20,000

18,000 18,000

20,000 20,000

220,000 220,000

150,000

150,000 150,000

30,000 30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจดัท าบญัชี

ให้กบักลุม่อาชีพ กลุม่สตรี 

และประชาชนท ั่วไปทีส่นใจ

โครงการฝึกอบรมจดัท าปุ๋ ย

ชีวภาพ

โครงการฝึกอบรมเพือ่

เสรมิสรา้งศกัยภาพกองทนุ

สวสัดกิารชุมชนต าบลมหา

สวสัดิ ์

โครงการฝึกอบรมมคัคเุทศก์

น้อย

โครงการฝึกอบรมและศกึษา

ดงูานของกลุม่ผูส้งูอายุ กลุม่

สตรี ผูน้ าชุมชน และ

คณะกรรมการหมูบ่า้น ใน

เขตพ้ืนทีอ่งค์การบรหิารสว่น

ต าบลมหาสวสัดิ ์

โครงการฝึกอบรมและศกึษา

ดงูานดา้นสาธารณสขุของ อส

ม.ต าบลมหาสวสัดิ ์
150,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษา

ดงูานเพือ่พฒันาศกัยภาพใน

การปฏบิตังิานของคณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา

ทอ้งถิน่ พนกังานสว่นต าบล 

ลูกจา้งประจ า และพนกังาน

จา้งของ อบต.มหาสวสัดิ ์

โครงการฝึกอบรมอาชีพและ

พฒันาอาชีพส าหรบัคนพกิาร

และผูด้แูล



แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป
รวม

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 22,000 5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน

10,000

5,000

20,000 20,000

30,000 30,000

20,000

5,000 5,000

10,000 10,000

20,000 20,000

50,000 50,000

60,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเพิม่ศกัยภาพและ

เรียนรูน้อกสถานที่
10,000

โครงการฟนัสวยดว้ยมอืเรา 5,000

โครงการรณรงค์และสง่เสรมิ

การคดัแยกขยะในครวัเรือน

โครงการรณรงค์และสง่เสรมิ

การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการรูเ้ทา่ทนัป้องกนั

ปญัหาโรคเอดส์
20,000

โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้

ในองค์กร

โครงการสง่เสรมิดา้น

คณุธรรมจรยิธรรมให้แก่

คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิ

สภาทอ้งถิน่ พนกังานสว่น

ต าบล ลูกจา้งประจ า และ

พนกังานจา้ง ของ อบต.มหา

สวสัดิ ์

โครงการสง่เสรมิและ

สนบัสนุนการท าเกษตรแบบ

ปลอดสารพษิและเกษตร

อนิทรีย์

โครงการสง่เสรมิและ

สนบัสนุนการฝึกอบรมอาชีพ

หลกัสตูรระยะส ัน้ให้แก่

ประชาชนต าบลมหาสวสัดิ ์

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน

การป้องกนัโรคตดิตอ่
60,000



แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป
รวม

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 22,000 5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน

179,200

10,000 10,000

20,000 20,000

50,000

400,000 4,000 180,000 10,000 49,000 150,000 1,103,000

20,000 15,000 55,000

30,000 30,000 20,000 20,000 120,000

30,000 20,000 170,000 260,000

150,000 100,000 3,000 20,000 7,000 305,000

300,000 300,000 150,000 100,000 950,000

30,000 30,000

50,000 3,000 12,874 75,874

50,000

560,416

30,000 80,000

150,000 5,000 305,000

5,000 8,000 10,000 25,000 58,000

20,000 50,000 170,000 280,000

20,000 15,000 5,000 10,000 13,000 78,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย

ในการบรหิารสถานศกึษา
179,200

โครงการสนบัสนุนศนูย์

ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิ

เอาชนะยาเสพตดิ อบต. มหา

สวสัดิ ์

โครงการออกหน่วยบรกิาร

ประชาชน

โครงการแอโรบคิเพือ่สขุภาพ

 องค์การบรหิารสว่นต าบล

มหาสวสัดิ ์
50,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 250,000 50,000 10,000

ค่าวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 20,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 20,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 10,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 20,000 5,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ

วสัดงุานบา้นงานครวั 10,000

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
50,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 560,416

วสัดกุารเกษตร 50,000

วสัดกุอ่สรา้ง 150,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วสัดสุ านกังาน 30,000 10,000

วสัดอุืน่ 5,000 5,000 5,000



แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป
รวม

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 22,000 5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน

15,000

40,000 50,000

25,000 48,000

20,000 300,000 1,145,000

5,000 50,000 60,000

15,000 27,000

360,000 1,540,000 388,000 1,855,000 344,000 597,000 2,771,874 11,592,490

งบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดกุารศกึษา 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม
10,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 3,000 20,000

รวม 1,180,000 376,000 1,065,000 1,115,616

คา่ไฟฟ้า 700,000 5,000 120,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 12,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000



4,000 4,000

18,000 33,000

112,000 112,000

8,000 8,000

5,000 5,000

5,000 5,000

5,000 13,000

16,000 8,000 24,000

5,000 5,000

4,000 8,000 12,000

15,000 30,000

18,000 18,000

7,600

23,000 23,000 46,000

16,000 16,000

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีส้ านกังาน

15,000

เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น

เครือ่งปรบัอากาศ

ช ัน้วางชุดเครือ่งนอน

ช ัน้วางรองเทา้

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั

ตูใ้สแ่ฟ้มเอกสาร 8,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร

ตูเ้หล็กทบึ ชนิดบานเลือ่น

โตะ๊คอมพวิเตอร์พรอ้มเกา้อี้

โตะ๊เหล็กพรอ้มกระจก 15,000

โตะ๊เอนกประสงค์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

Multifunction แบบฉีดหมกึ 

(Inkjet)

7,600

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบั

งานประมวลผล แบบที ่1 (จอ

ขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ้ว)

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบั

งานส านกังาน (จอขนาดไม่

น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว)

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน



แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน

21,000

7,600 7,600 15,200

3,700 3,700 3,700 11,100

9,900 9,900

6,200 6,200 6,200 18,600

50,000 50,000

15,000 15,000

200,000 200,000

10,000 20,000 20,000 10,000 1,660,000

50,000 50,000

3,200,000 3,200,000

6,000 6,000

3,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ 

ส าหรบังานประมวลผล
21,000

เครือ่งพมิพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมกึ (Inkjet)

เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ 

(INKJET Printer) ส าหรบั

กระดาษ A3

เครือ่งส ารองไฟฟ้า

ครุภณัฑ์การศกึษา

ชุดโตะ๊พรอ้มเกา้อีน้กัเรียน

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

ตูเ้ย็น

ครุภณัฑ์กีฬา

เครือ่งออกก าลงักายกลางแจง้

ประจ าหมูบ่า้น

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์
100,000 1,350,000 100,000 50,000

ครุภณัฑ์การเกษตร

เครือ่งสบูน ้า แบบหอยโขง่

รถฟาร์มแทรคเตอร์พรอ้ม

เครือ่งตดัหญา้ไหลท่าง

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เครือ่งวดัความดนัโลหติ

ครุภณัฑ์อืน่

กรวยยางจราจร 3,000



แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน

20,000

10,000

35,000 35,000

3,000 3,000

461,200 461,200

307,700 307,700

851,800 851,800

671,100 671,100

200,000 350,000

18,450 18,450

1,420,100 1,420,100

4,642,100 1,420,100 495,650 253,900 1,085,400 9,746,750

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

กระจกโคง้ 20,000

แผงก ัน้จราจร 10,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลอ้งถา่ยภาพนิ่ง ระบบดจิติอล

ครุภณัฑ์ส ารวจ

เทปวดัสายไฟเบอร์

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งศาลา

เอนกประสงค์รมิคลองโรงเจ  

หมู ่1

โครงการกอ่สรา้งห้องสขุา

โครงการพฒันาและปรบัปรุง

อาคารสถานทีด่า้นการศกึษา 

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ

บรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ ์

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งป้ายตอ้นรบั

โครงสรา้งเหล็ก

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง
100,000 50,000

โครงการปรบัปรุงพ้ืนห้อง

ส านกังาน

อาคารตา่ง ๆ

กอ่สรา้งแพลากจูง

รวม 200,000 1,350,000 133,000 166,600
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20,00020,000

20,00020,000รายจ่ายอืนรายจ่ายอืน

รวม

งบรายจ่ายอืน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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1,557,00050,0001,127,00030,000200,00050,000100,000

1,527,00050,0001,127,000200,00050,000100,000

30,00030,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์เงินอุดหนุน

รวม

งบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไปแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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