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คํานํา
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นับวามีความสําคัญ
และจําเปนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อใหบริการแก
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ขอกฎหมาย และระเบียบ เนื่องจากจะตองจัดใหมีการใชจายงบประมาณ
ในภารกิจดานตาง ๆ ใหครอบคลุมมากที่สุด สามารถตอบสนองตอความตองการ และแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความผาสุก ความสงบ
และปลอดภัย รวมทั้งความเปนอยูที่ดีของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง
รายไดที่
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์จัดเก็บเอง คือ รายไดที่มาจากการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
ปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อเทียบกบภารกิจตามอํานาจหนาที่ที่มีเพิ่มมากขึ้น งบประมาณที่จะ
นําไปพัฒนาอาจไมครอบคลุมทั้งหมด จึงตองมีการจัดทําประมาณการคาใชจายไวเฉพาะในสวนของ
รายจายที่จําเปนสวนใหญ ตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบางสวน และงบประมาณจากหนวยงานอื่น
มาสนับสนุนใหมีการพัฒนา ตามมาตรการการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ที่จัดสรร
งบประมาณใหทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นก็จะ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทองถิ่นใหดี
ยิ่งขึ้น โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อา ภอพทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

52,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

1,459,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน

1,320,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามสัดส่วนของภาษีที่คาดว่าจะได้รับการ
จัดสรร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จานวน

2,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีบารุงท้องที่

จานวน

2,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย

จานวน

135,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

1,267,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

20,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จานวน

740,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,500 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จานวน

3,200 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

300,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จานวน

160,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:45:07

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
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จานวน

35,000 บาท

จานวน

4,800 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

1,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จานวน

1,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

955,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

950,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ

จานวน

5,000 บาท

รวม

40,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จานวน

30,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จานวน

10,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

33,333,500 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

9,000,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

8,000,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

500,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต

จานวน

7,500,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จานวน

2,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

60,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

70,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน

7,400,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล

จานวน

1,500 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ

จานวน

800,000 บาท

- คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
- คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม

14,640,000 บาท

จานวน

14,640,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

532,080.00

532,080.00

532,080.00

532,080.00

-0.02 %

532,000

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รอง
นายก

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

0 %

45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

0 %

45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

90,720.00

90,720.00

90,720.00

90,720.00

0 %

90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

888,360.00

888,360.00

888,360.00

888,360.00

0 %

888,360

1,602,360.00

1,602,360.00

1,602,360.00

1,602,360.00

2,335,581.00

2,491,052.00

2,701,495.00

2,822,000.00

18.21 %

3,336,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

115,800.00

84,000.00

84,000.00

84,000.00

0 %

84,000

เงินประจาตาแหน่ง

190,800.00

204,000.00

204,000.00

204,000.00

0 %

204,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

142,075.00

143,700.00

152,220.00

166,000.00

5.42 %

175,000

21,585.00

15,720.00

7,200.00

0.00

0 %

0

1,106,523.00

1,275,619.00

1,449,960.00

1,546,000.00

3.49 %

1,600,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,602,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00

หน้า : 2/48

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-11.96 %

ปี 2563

93,224.00

106,232.00

93,660.00

92,000.00

81,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,005,588.00

4,320,323.00

4,692,535.00

4,914,000.00

5,480,000

รวมงบบุคลากร

5,607,948.00

5,922,683.00

6,294,895.00

6,516,360.00

7,082,280

4,250.00

0.00

0.00

250,000.00

0 %

250,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-40 %

3,000

197,000.00

146,100.00

147,600.00

232,000.00

-48.28 %

120,000

12,310.00

3,870.00

3,635.00

5,000.00

0 %

5,000

213,560.00

149,970.00

151,235.00

492,000.00

98,850.28

98,096.29

136,757.15

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

ค่าเช่าที่ดิน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

24,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

ค่าวารสารสิ่งพิมพ์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

378,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00

หน้า : 3/48

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้จ่ายโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสาคัญของชาติ

0.00

0.00

29,850.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญของชาติ

60,640.00

25,880.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตังระดับ
ชาติและระดับท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-20 %

400,000

146,560.00

128,917.00

158,452.00

200,000.00

-25 %

150,000

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0.00

0.00

1,000.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สาคัญของชาติ

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่ง
ใสในการทางานคณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง อบต
.มหาสวัสดิ

0.00

8,955.00

13,092.00

20,000.00

50 %

30,000

โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง ของ อบต.มหา
สวัสดิ

13,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้อง
ถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0 %

200,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสาร

0.00

8,700.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย และ พ.ร.บ.ท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

86,470.53

69,029.38

89,908.99

100,000.00

0 %

100,000

406,720.81

340,577.67

429,060.14

1,350,000.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,240,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

162,533.00

56,027.56

76,394.00

100,000.00

0 %

100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

27,047.00

5,454.00

14,859.00

13,000.00

-23.08 %

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

12,478.20

32,208.00

24,534.30

30,000.00

0 %

30,000

377.71

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,605.90

6,247.49

6,200.00

50,000.00

0 %

50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

42,270.00

42,863.10

45,200.00

50,000.00

0 %

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

18,869.00

937.00

4,000.00

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

99,890.00

105,724.00

110,380.00

150,000.00

0 %

150,000

1,260.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

368,330.81

249,461.15

281,567.30

423,000.00

329,375.59

306,626.09

303,835.45

350,000.00

0 %

350,000

44,846.92

49,343.58

24,548.80

50,000.00

-20 %

40,000

ค่าบริการโทรศัพท์

6,079.74

5,543.68

4,253.25

10,000.00

0 %

10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

3,492.00

3,546.00

2,084.00

5,000.00

0 %

5,000

51,440.00

37,951.60

39,610.91

100,000.00

-80 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

435,234.25

403,010.95

374,332.41

515,000.00

425,000

รวมงบดาเนินงาน

1,423,845.87

1,143,019.77

1,236,194.85

2,780,000.00

2,473,000

เก้าอี

0.00

3,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอีพักคอย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

14,000

เก้าอีสานักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

430,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่านาประปา ค่านาบาดาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00

หน้า : 5/48

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องโทรศัพท์พืนฐาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

23,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

0.00

0.00

0.00

227,000.00

-77.18 %

51,800

ตู้กระจกแบบบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

ตู้เก็บเอกสาร

0.00

18,400.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร

0.00

0.00

0.00

8,000.00

50 %

12,000

ตู้เหล็ก

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

โต๊ะหมู่บูชา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,500

9,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์

19,350.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือตู้ลาโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนที่

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

32,700

จัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล แบบ
DSLR

0.00

0.00

23,500.00

0.00

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

19,600

0.00

13,600.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

7,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
เครื่องปรับอากาศ

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้ม/หม้อต้ม นาร้อนไฟฟ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานสานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

0.00

0.00

16,000.00

34,000.00

-100 %

0

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

0.00

3,300.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)

0.00

0.00

7,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

8,900.00

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0.00

0.00

0.00

11,800.00

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

12,800.00

0.00

7,500.00

-100 %

0

จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว

0.00

0.00

0.00

5,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

83,150.00

98,900.00

47,400.00

329,500.00

181,500

รวมงบลงทุน

83,150.00

98,900.00

47,400.00

329,500.00

181,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล

จัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00

หน้า : 7/48

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

20,000.00

20,000.00

18,000.00

0.00

0 %

0

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมรายจ่ายอื่น

20,000.00

20,000.00

18,000.00

20,000.00

20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

20,000.00

20,000.00

18,000.00

20,000.00

20,000

50,000.00

99,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานพิธีน้อมราลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมเงินอุดหนุน

50,000.00

99,000.00

0.00

0.00

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000.00

99,000.00

0.00

0.00

20,000

รวมงานบริหารทั่วไป

7,184,943.87

7,283,602.77

7,596,489.85

9,645,860.00

9,776,780

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

861,121.00

886,440.00

1,062,660.00

1,093,000.00

25.89 %

1,376,000

0.00

0.00

0.00

24,000.00

-8.33 %

22,000

32,516.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

645,760.00

713,240.00

749,640.00

780,000.00

4.1 %

812,000

75,640.00

71,560.00

61,620.00

48,000.00

-23.33 %

36,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,615,037.00

1,713,240.00

1,915,920.00

1,987,000.00

2,288,800

รวมงบบุคลากร

1,615,037.00

1,713,240.00

1,915,920.00

1,987,000.00

2,288,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

45,500.00

280,000.00

7.14 %

300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

106,600.00

114,000.00

90,000.00

130,000.00

-7.69 %

120,000

8,677.00

10,910.00

13,166.25

15,000.00

100 %

30,000

115,277.00

124,910.00

148,666.25

435,000.00

0.00

13,823.21

0.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

41,600.00

24,200.00

43,303.00

150,000.00

0 %

150,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

460,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร
.บ.จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

31,810.00

19,290.00

22,994.36

60,000.00

-16.67 %

50,000

73,410.00

57,313.21

66,297.36

230,000.00

148,861.60

79,968.00

162,286.80

90,000.00

33.33 %

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

2,415.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

0.00

19,060.00

43,900.00

60,000.00

0 %

60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

4,474.74

10,646.50

15,000.00

0 %

15,000

149,940.00

168,545.00

148,520.00

180,000.00

-16.67 %

150,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

298,801.60

274,462.74

365,353.30

378,000.00

27,568.00

46,693.00

14,558.00

40,000.00

-50 %

20,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

27,568.00

46,693.00

14,558.00

50,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

515,056.60

503,378.95

594,874.91

1,093,000.00

1,163,000

เก้าอี

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอีสานักงาน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-40 %

6,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

295,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

378,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องโทรศัพท์พืนฐาน แบบไร้สาย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,400

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0 %

0

12,050.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0 %

0

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

4,815.00

0.00

5,300.00

-100 %

0

0.00

8,950.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

0.00

0.00

32,000.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

0.00

0.00

15,400.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

5,200.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

0.00

3,300.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3

0.00

0.00

0.00

7,100.00

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

3,200.00

5,600.00

2,500.00

-100 %

0

จัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

19,050.00

131,265.00

53,000.00

47,800.00

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร
โต๊ะทางาน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์

8,400
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการจ้างเหมากันห้องจัดเก็บรายได้
ชัน 1 บริเวณที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ

0.00

0.00

0.00

51,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

51,000.00

0

รวมงบลงทุน

19,050.00

131,265.00

53,000.00

98,800.00

8,400

รวมงานบริหารงานคลัง

2,149,143.60

2,347,883.95

2,563,794.91

3,178,800.00

3,460,200

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

9,334,087.47

9,631,486.72

10,160,284.76

12,824,660.00

13,236,980

เงินเดือนพนักงาน

304,708.00

287,349.00

299,520.00

126,600.00

135.39 %

298,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

112,800.00

116,760.00

39,720.00

113,000.00

3.89 %

117,400

24,000.00

24,000.00

8,000.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

441,508.00

428,109.00

347,240.00

263,600.00

439,400

รวมงบบุคลากร

441,508.00

428,109.00

347,240.00

263,600.00

439,400

0.00

0.00

5,600.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

27,720.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

ค่าเช่าบ้าน

37,950.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

16.67 %

42,000

9,975.00

13,870.00

9,000.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

75,645.00

49,870.00

50,600.00

156,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

112,000
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หน้า : 12/48

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

7,321.01

6,581.77

2,000.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,000

7,785.00

21,856.00

11,556.00

20,000.00

-50 %

10,000

5,885.00

4,150.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

รวมค่าใช้สอย

20,991.01

32,587.77

13,556.00

27,000.00

25,000

รวมงบดาเนินงาน

96,636.01

82,457.77

64,156.00

183,000.00

137,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

538,144.01

510,566.77

411,396.00

446,600.00

576,400

โครงการจัดตังและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการจัดตังและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการตังด่านตรวจและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

18,660.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการตังด่านตรวจและเฝ้าระวัง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวัน
ขึนปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์

0.00

0.00

17,100.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
ประจาปี 2560

0.00

22,610.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

6,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน และสถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน และสถาน
ศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน สถาน
ศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560

0.00

29,650.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน สถาน
ศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561

0.00

0.00

27,550.00

0.00

0 %

0

4,274.65

49,808.50

6,464.94

100,000.00

-20 %

80,000

29,534.65

102,068.50

51,114.94

180,000.00

0.00

4,050.00

0.00

2,000.00

150 %

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

61,220.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

83,487.80

61,970.00

44,700.00

70,000.00

0 %

70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

563.00

5,000.00

-40 %

3,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

0.00

26,400.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

29,500.00

12,000.00

29,692.50

50,000.00

-40 %

30,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

174,207.80

78,020.00

101,355.50

192,000.00

173,000

รวมงบดาเนินงาน

203,742.45

180,088.50

152,470.44

372,000.00

333,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

160,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุอื่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00

หน้า : 14/48

รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500,000

49,648.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

49,648.00

0.00

0.00

0.00

2,500,000

รวมงบลงทุน

49,648.00

0.00

0.00

0.00

2,500,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

253,390.45

180,088.50

152,470.44

372,000.00

2,833,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

791,534.46

690,655.27

563,866.44

818,600.00

3,409,400

239,719.00

20,120.00

0.00

191,900.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

239,719.00

20,120.00

0.00

191,900.00

195,000

รวมงบบุคลากร

239,719.00

20,120.00

0.00

191,900.00

195,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

39,000.00

3,000.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

39,000.00

3,000.00

0.00

43,000.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

1.62 %

195,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

23,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

4,621.50

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

2,690.00

2,000.00

2,354.00

5,000.00

0 %

5,000

7,311.50

2,000.00

2,354.00

40,000.00

16,565.00

14,084.10

11,651.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

13,681.00

9,838.00

19,860.00

20,000.00

-25 %

15,000

วัสดุก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-80 %

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

432.00

5,000.00

0 %

5,000

9,780.00

0.00

7,530.00

10,000.00

0 %

10,000

470.80

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

40,496.80

23,922.10

39,473.00

73,000.00

48,000

รวมงบดาเนินงาน

86,808.30

28,922.10

41,827.00

156,000.00

101,000

30,174.00

0.00

0.00

0.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ม่านบังแดดพร้อมอุปกรณ์

0 %

0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

0.00

30,174.00

0.00

0.00

0.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

199,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,800.00

0.00

0.00

199,000.00

0

รวมงบลงทุน

49,974.00

0.00

0.00

199,000.00

8,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

376,501.30

49,042.10

41,827.00

546,900.00

304,000

0.00

0.00

0.00

239,000.00

-18.41 %

195,000

108,000.00

216,000.00

216,000.00

216,000.00

0 %

216,000

12,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

120,000.00

240,000.00

240,000.00

479,000.00

435,000

รวมงบบุคลากร

120,000.00

240,000.00

240,000.00

479,000.00

435,000

0.00

0.00

0.00

50,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

100 %

8,000
8,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการจัดทาป้ายบอกทางสถานศึกษา
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 %

50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00

หน้า : 17/48

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

53,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-40 %

3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

9,200.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรู้นอก
สถานที่

0.00

0.00

0.00

2,000.00

150 %

5,000

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

207,100.00

204,600.00

192,660.00

217,210.00

3.2 %

224,170

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามในสถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ

0.00

0.00

0.00

2,000.00

50 %

3,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

212,100.00

204,600.00

201,860.00

266,210.00

รวมค่าตอบแทน

0 %

ปี 2563
3,000
53,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฟันสวยด้วยมือเรา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

303,170
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560
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ยอดต่าง (%)
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ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

495,271.50

461,168.72

416,126.20

440,726.00

-7.39 %

408,150

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

15,000.00

0.00

0.00

5,000.00

-40 %

3,000

510,271.50

461,168.72

416,126.20

445,726.00

2,464.40

24,804.56

23,061.66

30,000.00

0 %

30,000

ค่านาประปา ค่านาบาดาล

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-40 %

3,000

ค่าบริการโทรศัพท์

0.00

0.00

1,255.11

3,000.00

33.33 %

4,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0.00

0.00

0.00

2,000.00

400 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,464.40

24,804.56

24,316.77

40,000.00

47,000

รวมงบดาเนินงาน

724,835.90

690,573.28

642,302.97

804,936.00

819,320

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

8,790.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

68,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้กระจกใส ชนิดบานเลื่อน 2 ชัน

3,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

5,300.00

-100 %

0

9,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

416,150

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอีทางาน
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

โต๊ะทางาน
โต๊ะเอนกประสงค์
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเล่น DVD พร้อมลาโพง

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดวือเครื่องขยายเสียง สาหรับช่วยการ
เรียนการสอน พร้อมไมโครโฟนไร้สาย

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

330,200

พัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 18 นิว

5,085.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

14,000

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้อเนกประสงค์

4,950.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เตียงพร้อมที่นอน

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

7,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,800

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

155,000.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32
นิว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาวสาหรับ
เด็กนักเรียน
ตู้ยาสามัญ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่นสนาม
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129,125.00

4,500.00

155,000.00

59,400.00

370,000

593,164.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

593,164.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

722,289.00

4,500.00

155,000.00

59,400.00

370,000

1,084,245.00

1,010,000.00

888,000.00

0.00

0 %

0

โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

110,000

โครงการส่งเสริมคุรภาพการจัดการการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโรงเรียน
บ้านคลองมหาสวัสดิ ตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพืนที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ

0.00

0.00

0.00

800,000.00

-8 %

736,000

สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง
โยง ตามโครงการยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบลโรงเรียน
บ้านคลองโยง

0.00

0.00

0.00

60,000.00

50 %

90,000

รวมเงินอุดหนุน

1,084,245.00

1,010,000.00

888,000.00

930,000.00

936,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,084,245.00

1,010,000.00

888,000.00

930,000.00

936,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,651,369.90

1,945,073.28

1,925,302.97

2,273,336.00

2,560,320

รวมแผนงานการศึกษา

3,027,871.20

1,994,115.38

1,967,129.97

2,820,236.00

2,864,320

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

383,580.00

396,060.00

638,500.00

720,000.00

4.65 %

753,500

เงินประจาตาแหน่ง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

488,250.00

496,440.00

507,840.00

520,000.00

2.31 %

532,000

63,090.00

59,460.00

51,000.00

41,000.00

-16.34 %

34,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

976,920.00

993,960.00

1,239,340.00

1,323,000.00

1,361,800

รวมงบบุคลากร

976,920.00

993,960.00

1,239,340.00

1,323,000.00

1,361,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

ค่าเช่าบ้าน

42,000.00

38,500.00

38,500.00

70,000.00

20 %

84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

22,000.00

25,000.00

29,500.00

27,000.00

0 %

27,000

64,000.00

63,500.00

68,000.00

200,000.00

17,726.99

17,723.65

0.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

214,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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ปี 2559
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ปี 2561
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

1,389.04

10,200.00

30,000.00

0 %

30,000

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

29,482.37

12,413.78

41,184.33

50,000.00

0 %

50,000

47,209.36

31,526.47

51,384.33

117,000.00

วัสดุสานักงาน

23,887.00

22,937.00

1,232.64

50,000.00

0 %

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

18,340.91

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

83,682.97

86,453.80

64,361.20

100,000.00

-20 %

80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

99,000.00

109,860.00

98,820.00

100,000.00

-95 %

5,000

วัสดุการเกษตร

48,670.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

4,500.00

10,600.00

432.00

20,000.00

-50 %

10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

14,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

49,580.00

33,540.00

69,210.00

60,000.00

-16.67 %

50,000

1,155.60

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

343,216.48

263,390.80

234,055.84

355,000.00

0.00

187.00

0.00

7,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

187.00

0.00

7,000.00

7,000

รวมงบดาเนินงาน

454,425.84

358,604.27

353,440.17

679,000.00

588,000

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

23,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

147,000

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

220,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

0 %

7,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอีสานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้กระจกแบบบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

ตู้เก็บเอกสาร

0.00

6,206.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

0.00

5,300.00

5,300.00

0 %

5,300

0.00

0.00

8,950.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,000

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)

0.00

0.00

7,900.00

0.00

0 %

0

6,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

2,800.00

0.00

100 %

10,000

จัดซือคอมพิวเตอร์สานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) (โอนตังจ่ายรายการ
ใหม่)

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
(โอนตังจ่ายรายการใหม่)

0.00

0.00

2,800.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

เครื่องสารองไฟฟ้า

จัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
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รวมค่าครุภัณฑ์

32,500.00

36,206.00

59,750.00

12,000.00

62,900

รวมงบลงทุน

32,500.00

36,206.00

59,750.00

12,000.00

62,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,463,845.84

1,388,770.27

1,652,530.17

2,014,000.00

2,012,700

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100 %

0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100 %

0

โครงการป้องกันปัญหาโรคเอดส์และโรค
ทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน ประจาปี
2560

0.00

7,862.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกตาบลมหาสวัสดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

95,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าตาบลมหาสวัสดิ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

0.00

0.00

9,812.00

0.00

100 %

20,000

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

โครงการรู้เท่าทันป้องกันปัญหาโรคเอดส์

4,632.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
โรคติดต่อ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการส่งเสริมสุขโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

56,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 09:48:00

หน้า : 25/48

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,600

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

4,632.00

7,862.00

9,812.00

150,000.00

276,600

รวมงบดาเนินงาน

4,632.00

7,862.00

9,812.00

150,000.00

276,600

เครื่องชั่งนาหนักและวิเคราะห์สมดุล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,000

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง

0.00

195,700.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

196,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

196,000.00

195,700.00

0.00

200,000.00

204,500

รวมงบลงทุน

196,000.00

195,700.00

0.00

200,000.00

204,500

0.00

0.00

80,000.00

0.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งประจาหมู่
บ้าน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมเงินอุดหนุน

30,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

230,632.00

203,562.00

89,812.00

350,000.00

481,100

รวมแผนงานสาธารณสุข

1,694,477.84

1,592,332.27

1,742,342.17

2,364,000.00

2,493,800

เงินเดือนพนักงาน

469,589.00

509,880.00

539,220.00

579,000.00

6.46 %

616,400

เงินประจาตาแหน่ง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

337,320.00

349,200.00

363,240.00

378,000.00

3.97 %

393,000

24,000.00

24,000.00

23,940.00

19,000.00

-32.63 %

12,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

872,909.00

925,080.00

968,400.00

1,018,000.00

1,064,200

รวมงบบุคลากร

872,909.00

925,080.00

968,400.00

1,018,000.00

1,064,200

0.00

0.00

0.00

76,000.00

0 %

76,000

3,780.00

3,360.00

0.00

6,000.00

0 %

6,000

57,900.00

64,800.00

69,600.00

78,000.00

23.08 %

96,000

6,660.00

4,500.00

4,200.00

5,000.00

0 %

5,000

68,340.00

72,660.00

73,800.00

165,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

183,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1,500.00

4,613.50

0.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

51,560.00

48,970.00

24,400.00

70,000.00

7.14 %

75,000

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

0.00

10,212.00

5,482.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
สาหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

0.00

5,748.00

0.00

0.00

0 %

0

500.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

53,560.00

69,543.50

29,882.00

113,000.00

27,775.00

11,320.00

9,948.00

30,000.00

0 %

30,000

858.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

6,202.00

7,932.00

4,752.50

20,000.00

0 %

20,000

19,440.00

19,120.00

19,780.00

30,000.00

33.33 %

40,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

54,275.00

38,372.00

34,480.50

88,000.00

4,283.00

5,011.00

4,927.00

15,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

4,283.00

5,011.00

4,927.00

15,000.00

15,000

รวมงบดาเนินงาน

180,458.00

185,586.50

143,089.50

381,000.00

409,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

113,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

98,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

0 %

15,000
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอีสานักงาน

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก

3,745.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร

3,950.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เหล็กทึบ ชนิดบานเลื่อน

3,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี

6,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

10,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

31,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว)

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifucntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

7,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

8,900.00

-100 %

0

6,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

700

158,795.00

0.00

0.00

8,900.00

17,393.92

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,393.92

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

176,188.92

0.00

0.00

8,900.00

33,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

1,229,555.92

1,110,666.50

1,111,489.50

1,407,900.00

1,506,500

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

1,229,555.92

1,110,666.50

1,111,489.50

1,407,900.00

1,506,500

0.00

0.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

38,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

114,203.00

104,652.00

110,000.00

81.82 %

200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

400 %

50,000

0.00

114,203.00

104,652.00

120,000.00

เครื่องสารองไฟฟ้า
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)
รวมค่าครุภัณฑ์

33,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงพืนห้องสานักงาน

0 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

426.32 %

200,000
200,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

250,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0.00

0.00

589.96

0.00

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

589.96

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

114,203.00

105,241.96

158,000.00

450,000

563,829.01

1,412,516.63

1,279,155.04

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

363,400.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

563,829.01

1,412,516.63

1,279,155.04

363,400.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

563,829.01

1,412,516.63

1,279,155.04

363,400.00

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

563,829.01

1,526,719.63

1,384,397.00

521,400.00

450,000

0.00

0.00

0.00

498,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

498,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

498,000.00

0

รวมงานสวนสาธารณะ

0.00

0.00

0.00

498,000.00

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างสวนหย่อมพร้อมรัว หมู่บ้าน
พฤกษา 4 หมู่ที่ 4

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

432,000.00

476,877.00

485,912.00

545,000.00

0.92 %

550,000

48,000.00

57,548.00

61,858.00

72,000.00

0 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

480,000.00

534,425.00

547,770.00

617,000.00

622,000

รวมงบบุคลากร

480,000.00

534,425.00

547,770.00

617,000.00

622,000

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

25,200.00

35,280.00

39,900.00

60,000.00

0 %

60,000

25,200.00

35,280.00

39,900.00

160,000.00

โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

786,160.00

804,725.00

1,235,411.20

1,700,000.00

0 %

1,700,000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

0.00

119,550.00

143,322.00

100,000.00

0 %

100,000

15,130.95

53,462.05

98,786.95

100,000.00

100 %

200,000

821,090.95

977,737.05

1,477,520.15

1,900,000.00

49,800.00

49,980.00

25,122.00

100,000.00

0 %

100,000

0.00

4,600.00

0.00

70,000.00

-57.14 %

30,000

121,640.10

141,380.00

211,250.00

300,000.00

-16.67 %

250,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

160,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,000,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

18,400.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

วัสดุอื่น

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

171,440.10

214,360.00

236,372.00

495,000.00

395,000

รวมงบดาเนินงาน

1,017,731.05

1,227,377.05

1,753,792.15

2,555,000.00

2,555,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,497,731.05

1,761,802.05

2,301,562.15

3,172,000.00

3,177,000

0.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

1,792.63

855.95

592.68

50,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,792.63

855.95

592.68

50,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

1,792.63

855.95

592.68

140,000.00

70,000

รวมงานบาบัดนาเสีย

1,792.63

855.95

592.68

140,000.00

70,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,063,352.69

3,289,377.63

3,686,551.83

4,331,400.00

3,697,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-100 %

0

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

-77.78 %

20,000
20,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0 %

50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการ อบต. เคลื่อนที่ออกหน่วย
บริการประชาชน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

2,532.00

0.00

0 %

0

22,369.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทาแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0.00

0.00

732.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทาแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0.00

3,675.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมจัดทาบัญชีให้กับกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป

0.00

7,932.00

9,147.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมเจ้าบ้านน้อย

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

17,132.00

17,152.00

0.00

0.00

0 %

0

201,182.00

170,232.00

0.00

220,000.00

0 %

220,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรม
อาชีพระยะสันแก่ประชาชนที่ว่างงาน ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ต้องการ
อาชีพเสริม

0.00

0.00

14,810.00

30,000.00

-100 %

0

18,832.00

18,452.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0 %

3,000

โครงการบูรณาการจัดทาแผนหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นาชุมชน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพืนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึก
อบรมอาชีพหลักสูตรระยะสันให้แก่
ประชาชนตาบลมหาสวัสดิ
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตาบล
มหาสวัสดิ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมค่าใช้สอย

259,515.00

217,443.00

27,221.00

319,000.00

409,000

รวมงบดาเนินงาน

259,515.00

217,443.00

27,221.00

319,000.00

409,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

259,515.00

217,443.00

27,221.00

319,000.00

409,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

259,515.00

217,443.00

27,221.00

319,000.00

409,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบล
มหาสวัสดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

28,741.50

43,578.00

39,143.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น และวันสาคัญทางศาสนา

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-100 %

0

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
100 %

50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000

รวมค่าใช้สอย

28,741.50

43,578.00

39,143.00

100,000.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

28,741.50

43,578.00

39,143.00

100,000.00

100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

28,741.50

43,578.00

39,143.00

100,000.00

100,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ตาบลมหาสวัสดิ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรมให้บริการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

0.00

69,430.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนวัต
วิถีชุมชนคลองมหาสวัสดิบ้านศาลาดินหมู่
ที่ 3

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

69,430.00

0.00

55,000.00

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

105,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

69,430.00

0.00

65,000.00

115,000

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ

0.00

107,500.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือเต็นท์สนามอเนกประสงค์ โครง
สร้างเหล็ก

0.00

98,000.00

0.00

0.00

0 %

0

201,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

201,000.00

205,500.00

0.00

0.00

1,279,408.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,279,408.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

1,480,408.00

205,500.00

0.00

0.00

0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1,480,408.00

274,930.00

0.00

65,000.00

115,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,509,149.50

318,508.00

39,143.00

165,000.00

265,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างแพลากจูง

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

909,688.00

795,120.00

845,192.00

1,193,000.00

5.11 %

1,254,000

2,650.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินประจาตาแหน่ง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

172,990.00

176,520.00

186,960.00

199,800.00

5.56 %

210,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

972,000.00

963,870.00

956,554.00

972,000.00

0 %

972,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

108,000.00

107,096.00

106,283.00

108,000.00

0 %

108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,207,328.00

2,084,606.00

2,136,989.00

2,514,800.00

2,586,900

รวมงบบุคลากร

2,207,328.00

2,084,606.00

2,136,989.00

2,514,800.00

2,586,900

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

111,300.00

93,900.00

107,250.00

159,000.00

20.75 %

192,000

5,710.00

6,170.00

5,480.00

6,000.00

-16.67 %

5,000

117,010.00

100,070.00

112,730.00

275,000.00

4,645.21

28,260.69

21,724.50

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

302,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

33,068.00

16,300.00

12,900.00

35,000.00

14.29 %

40,000

85,120.42

44,701.35

67,801.41

40,000.00

-25 %

30,000

122,833.63

89,262.04

102,425.91

175,000.00

12,228.00

15,827.00

10,575.80

20,000.00

0 %

20,000

148,593.80

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

6,970.00

0.00

0.00

5,000.00

300 %

20,000

184,965.99

251,682.20

211,972.00

210,000.00

-18.62 %

170,900

วัสดุการเกษตร

0.00

0.00

147,020.00

110,000.00

-9.09 %

100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

2,000.00

50 %

3,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

18,502.00

19,000.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

29,608.00

59,030.00

49,420.00

65,000.00

-7.69 %

60,000

2,580.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

1,600.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

403,447.79

347,139.20

418,987.80

437,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

2,000.00

1,000

รวมงบดาเนินงาน

643,291.42

536,471.24

634,143.71

889,000.00

841,900

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

140,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุสารวจ
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

398,900

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

-50 %

1,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0 %

0

4,890.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0 %

0

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

950.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร

0.00

11,000.00

0.00

0.00

100 %

11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0 %

0

3,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

144,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,800

เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว
ชนิดตังพืน

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องสูบนาใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)

71,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องตบดิน

0.00

21,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่องตัดคอนกรีต

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่องสกัดคอนกรีต

0.00

0.00

45,000.00

0.00

0 %

0

เลื่อยโซ่ยนต์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

19,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

23,300

เครื่องเจาะกระดาษ
เครื่องโทรศัพท์พืนฐาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
เครื่องเย็บกระดาษ

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ 3 ล้อ อเนกประสงค์
แบบกระบะบรรทุกท้าย
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นยา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายถาพนึ่ง ระบบดิจิตอล

0.00

26,850.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,000

จัดซือเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

0.00

0.00

57,000.00

0.00

0 %

0

0.00

6,500.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซือเครื่องหาพิกัดด้วยสัญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0 %

0

เทปวัดระยะ

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0 %

0

เทปวัดระยะทาง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว)

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,000

เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

0.00

0.00

7,700.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer) สาหรับกระดาษ A3

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจียหรือตัด
ครุภัณฑ์สารวจ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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6,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

3,200.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

162,940.00

91,850.00

337,200.00

700.00

128,400

รวมงบลงทุน

162,940.00

91,850.00

337,200.00

700.00

128,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

3,013,559.42

2,712,927.24

3,108,332.71

3,404,500.00

3,557,200

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

180,000.00

0.00

0.00

832,200.00

-51.93 %

400,000

180,000.00

0.00

0.00

842,200.00

148,969.05

168,787.33

104,643.99

110,000.00

รวมค่าวัสดุ

148,969.05

168,787.33

104,643.99

110,000.00

150,000

รวมงบดาเนินงาน

328,969.05

168,787.33

104,643.99

952,200.00

620,000

0.00

0.00

0.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

8,400.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

470,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

36.36 %

150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครื่องเชื่อมโลหะ
รวมค่าครุภัณฑ์

-100 %

0
0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ริม
คลองโรงเจ หมู่ 1

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิจู
หมู่ 1

0.00

948,606.72

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงทางเท้ารอบสวน
สาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 4 โดย
ใช้ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

0.00

0.00

0.00

186,700.00

-100 %

0

38,037.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกัน
ตลิ่ง ริมคลองปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4

0.00

0.00

0.00

2,908,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกัน
ตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมราวกัน
ตก บริเวณริมคลองโรงเจ หมู่ 4 (ด้านทิศ
ตะวันตก)

0.00

0.00

0.00

3,207,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกัน
ตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมราวกัน
ตก บริเวณริมคลองโรงเจ หมู่ที่ 4

0.00

0.00

0.00

2,407,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
Para Asphaltic Concrete บริเวณ
เลียบคลองปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4
ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

991,900

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
คคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายบุ้น หมู่
1

0.00

384,999.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
คคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทย
ทวี หมู่ 3

0.00

1,499,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางท่อระบายนา บริเวณคลอง
เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบ
ทางรถไฟ ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 1 ตังแต่
บ้านนายสุขสันต์ ช่วยนุ่ม ถึง สุดเขต
ตาบลมหาสวัสดิติดต่อกับตาบลงิวราย

0.00

0.00

0.00

138,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบ
ทางรถไฟฝั่งตะวันตก ซอยบ้านนายสุข
สันต์ ช่วยนุ่ม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตาบล
มหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

0.00

0.00

0.00

55,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างทางจักรยาน โดยใช้
Para Asphaltic Concrete ริมถนนสุข
สมัย หมู่ที่ 2 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,719,000

โครงการขุดลอกทางระบายนา พร้อมฝัง
ท่อทางข้าม ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ซิม
หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

64,000

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบ้านนายเสนาะ สวัสดิบูญ หมู่ที่ 1

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้า
อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านพฤกษา 4
หมู่ 4

0.00

620,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโรงเจ
หมู่ 1

0.00

570,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปูแผ่นพืนทางเท้ารูปคดกริช
บริเวณริมคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3 ตาบล
มหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

292,600

โครงการวางท่อระบายนา ซอยราษฎร์
พัฒนา (ซอยอินเลิฟ) หมู่ที่ 3 ตาบลมหา
สวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

368,900

โครงการวางท่อระบายนา พร้อมถมดิน
บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ

0.00

313,604.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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ปี 2563

โครงการวางท่อระบายนาลอดถนน
บริเวณหน้าบ้านนายแผ้ว บาเพ็ญ หมู่ที่ 1
ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

38,900

โครงการเสริมผิวถนนโดยใช้
ASPHALTIC CONCRETE (OVER
LAY) ถนนสายเมน หมู่บ้านพฤกษา4
หมู่ที่ 1,4

0.00

0.00

1,808,000.00

0.00

0 %

0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-62.5 %

30,000

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

393,037.00

4,336,209.72

1,808,000.00

9,031,700.00

4,505,300

รวมงบลงทุน

393,037.00

4,336,209.72

1,808,000.00

9,040,100.00

4,505,300

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

722,006.05

4,504,997.05

1,912,643.99

9,992,300.00

5,125,300

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,735,565.47

7,217,924.29

5,020,976.70

13,396,800.00

8,682,500

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

14,060.00

49,500.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ก่อสร้าง
ค่าจ้างสารวจ ออกแบบ รับรองแบบ และ
ควบคุมการก่อสร้าง

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคลองสวยนาใส
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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ปี 2563

โครงการทาดีเพื่อพ่อ ประชารัฐรวมพลัง
รังสรรค์ตาบลมหาสวัสดิสะอาด (Bin
Cleaning Year)

0.00

62,898.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพืนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
กิจกรรม "รวมพลังแหล่งความภักดี"

0.00

0.00

7,450.00

0.00

0 %

0

200,000.00

189,950.00

30,432.00

200,000.00

-50 %

100,000

214,060.00

302,348.00

37,882.00

310,000.00

39,648.50

105,631.75

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

39,648.50

105,631.75

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

253,708.50

407,979.75

37,882.00

310,000.00

300,000

0.00

0.00

0.00

400,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

400,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

400,000.00

0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้

253,708.50

407,979.75

37,882.00

710,000.00

300,000

รวมแผนงานการเกษตร

253,708.50

407,979.75

37,882.00

710,000.00

300,000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมค่าใช้สอย

300,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จ้างเหมาประกอบเรืออเนกประสงค์
พร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ชุดพ่วง
ลากจูง

-100 %

0
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

216,000.00

216,000.00

202,645.00

216,000.00

0 %

216,000

24,000.00

24,000.00

22,516.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

240,000.00

240,000.00

225,161.00

240,000.00

240,000

รวมงบบุคลากร

240,000.00

240,000.00

225,161.00

240,000.00

240,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

0.00

0.00

25,000.00

8,500.00

76,028.00

3,603.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

10,600.00

0.00

81,500.00

60,000.00

66.67 %

100,000

19,100.00

76,028.00

85,103.00

150,000.00

66,248.05

71,704.69

275,275.70

80,000.00

25 %

100,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

66,248.05

71,704.69

275,275.70

85,000.00

619,002.26

570,328.94

468,394.58

700,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

25,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

120,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

105,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

-14.29 %

600,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่านาประปา ค่านาบาดาล

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

0.00

411,290.88

1,262,842.25

20,000.00

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

619,002.26

981,619.82

1,731,236.83

720,000.00

620,000

รวมงบดาเนินงาน

704,350.31

1,129,352.51

2,091,615.53

980,000.00

870,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

24,018.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

24,018.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

24,018.00

0.00

10,000.00

10,000

รวมงานกิจการประปา

944,350.31

1,393,370.51

2,316,776.53

1,230,000.00

1,120,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

944,350.31

1,393,370.51

2,316,776.53

1,230,000.00

1,120,000

240,329.00

260,489.00

264,297.00

278,000.00

0.72 %

280,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ

0.00

7,276,900.00

7,935,800.00

9,374,400.00

15.12 %

10,791,600

เบียยังชีพคนพิการ

0.00

1,238,400.00

1,348,000.00

1,680,000.00

6.86 %

1,795,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

10,000
10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่
บ้าน(บาดาล) หมู่ที่ 4

0 %

0

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

66,000.00

72,000.00

72,000.00

84,000.00

-14.29 %

72,000

0.00

2,317.62

0.00

375,048.00

-7.19 %

348,100

200,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0 %

0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

0.00

0.00

0.00

200,000.00

25 %

250,000

0.00

0.00

27,000.00

5,000.00

0 %

5,000

330,000.00

341,020.00

324,899.82

365,956.00

2.09 %

373,600

34,948.80

34,948.80

34,948.80

35,000.00

0 %

35,000

รวมงบกลาง

871,277.80

9,376,075.42

10,156,945.62

12,462,404.00

14,015,500

รวมงบกลาง

871,277.80

9,376,075.42

10,156,945.62

12,462,404.00

14,015,500

รวมงบกลาง

871,277.80

9,376,075.42

10,156,945.62

12,462,404.00

14,015,500

รวมแผนงานงบกลาง

871,277.80

9,376,075.42

10,156,945.62

12,462,404.00

14,015,500

รวมทุกแผนงาน

25,714,446.16

37,239,934.74

36,830,609.52

52,850,000.00

52,000,000

สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

หน้า : 1/93
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,776,780

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,082,280

บาท

รวม

1,602,280

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอัตราเดือน
ละ 21,120 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท โดยคานวณตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักงานปลัด อบต.)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในอัตราเดือนละ 950 บาท โดยคานวณตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักงานปลัด อบต.)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตรา
เดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตรา
เดือนละ 950 บาท โดยคานวณตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักงานปลัด อบต.)

532,000

บาท

45,600

บาท

45,600

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
อัตราเดือนละ 7,560 บาท โดยคานวณตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักงานปลัด อบต.)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตรา
เดือนละ 11,610 บาท รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
อัตราเดือนละ 9,500 บาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 6 คน ในอัตราเดือนละ 7,560 บาทต่อคน และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท โดยคานวณ
ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 (สานักงานปลัด อบต.)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สานักงานปลัด อบต.)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว, เงินที่ปรับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิ, เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง นิติกร และค่าตอบแทนราย
เดือน ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่
กาหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่กาหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักงาน
ปลัด อบต.)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สานักงานปลัด อบต.)

90,720

บาท

888,360

บาท

5,480,000

บาท

จานวน

3,336,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

204,000

บาท

จานวน

175,000

บาท

จานวน

1,600,000

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม

81,000

บาท

บาท
378,000 บาท

2,473,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และ
ลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนิน
การซื้อหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ คณะกรรมการสอบ
สวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักงานปลัด อบต.)

250,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)

3,000

บาท

120,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (สานักงานปลัด อบต.)

จานวน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์
จานวน

5,000

บาท

1,240,000

บาท

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าจ้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวี
ดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าปรับปรุง
เว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าเช่าที่ดิน
จานวน

24,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน สาหรับเป็นที่จอดรถบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และจัดกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จาเป็นต้องชาระกับหน่วยงานที่เรียก
เก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดี ฯลฯ (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หรือ
นิตยสารต่างๆ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ และที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

จานวน

หน้า : 5/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
-ค่ารับรอง
จานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศ
งานตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที2
่ 8 กรกฎาคม 2548 (สานักงานปลัด อบต.)
- ค่าเลี้ยงรับรอง จานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้
รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ ฯ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(สานักงานปลัด อบต.)

5,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพื่อเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
. 2539 พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
. 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 144 ลงวัน
ที่ 10 มกราคม 2556 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
จานวน

400,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถาน
ที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561
และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (สานักงานปลัด อบต.
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สาหรับพิธีการในวันสาคัญต่าง ๆ ตามวาระโอกาสที่จาเป็น และมี
ความสาคัญ ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ สรุปมีนัยสาคัญดังนี้
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สาหรับมอบให้ผู้มี
เกียรติ ชาวต่างประเทศ และคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศ
ไทยคนละไม่เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สาหรับวาง ณ
อนุสาวรีย์ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสาหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
3) ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
(สานักงานปลัด อบต.)

150,000

บาท

5,000

บาท

หน้า : 7/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสาคัญของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สาคัญของชาติ อาทิ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินโครงการดัง
นี้ ค่าวัสดุ ธงตราสัญลักษณ์ ภาพพระบรมยาลักษณ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6
หน้า 104 โครงการที่ 8 (สานักงานปลัด อบต.)

จานวน

100,000

บาท
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30,000

บาท

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 หน้า 104 โครงการที่ 6 (สานักงานปลัด อบต.)
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 105 โครงการ
ที่ 10 (สานักงานปลัด อบต.)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และ พ.ร.บ.ท้องถิ่น
จานวน

30,000

บาท

100,000

บาท

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความ จานวน
โปร่งใสในการทางานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง อบต.มหาสวัสดิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 หน้า 104 โครงการที่ 5 (สานักงานปลัด อบต.)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 หน้า 104 โครงการที่ 7 (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)

จานวน

หน้า : 9/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

ค่าวัสดุ

รวม

430,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม(สานักงานปลัด อบต.)

100,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม(สานักงานปลัด อบต.)

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

หน้า : 10/93

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม(สานักงานปลัด อบต.)

30,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม(สานักงานปลัด อบต.)

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

หน้า : 11/93

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม(สานักงานปลัด อบต.)

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม(สานักงานปลัด อบต.)

50,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

หน้า : 12/93

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม(สานักงานปลัด อบต.)

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม
(สานักงานปลัด อบต.)

150,000

บาท
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วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม(สานักงานปลัด อบต.)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ (สานัก
งานปลัด อบต.)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหา
สวัสดิ (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษา
สาย ฯลฯ (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ (สานักงาน
ปลัด อบต.)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสื่อสาร
ข้อมูล ระบบสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจา
เป็น ฯลฯ (สานักงานปลัด อบต.)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้พักคอย

รวม

181,500

บาท

รวม

181,500

บาท

จานวน

14,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

51,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย จานวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เป็น
เงิน 14,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจาเป็น : ทดแทนของเดิมที่ชารุด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6
หน้า 106 โครงการที่ 17 (สานักงานปลัด อบต.)
เก้าอี้สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน แบบพนักพิงสูง จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาใน
ท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจาเป็น : เนื่องจากบุคลากรมีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้น และเป็นการทดแทนของเดิมที่ชารุด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน
(สานักงานปลัด อบต.)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 15,000 บีทียี จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,900 บาท เป็น
เงิน 51,800 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 15,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 106 โครงการที่ 14 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
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จานวน

12,000

บาท

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร แบบ 20 ช่อง จานวน 3 ตู้ ๆ
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาใน
ท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
2. เหตุผลความจาเป็น : เนื่องจากตู้ใส่แฟ้มเอกสารไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวก
รวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร้อย
(สานักงานปลัด อบต.)

จานวน

12,000

บาท

โต๊ะหมู่บูชา

จานวน

8,500

บาท

จานวน

32,700

บาท

ตู้กระจกแบบบานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็น
เกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
2. เหตุผลความจาเป็น : เนื่องจากตู้ใส่แฟ้มเอกสารไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวก
รวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร้อย
(สานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุดๆ ละ 8,500 บาท เป็น
เงิน 8,500 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- ทาด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ (สานักงาน
ปลัด อบต.)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,700
บาท เป็นเงิน 32,700 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 106 โครงการ
ที่ 15 (สานักงานปลัด อบต.)
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

จานวน

19,600

บาท

17,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,600 บาท เป็นเงิน 19,600
บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 106 โครงการ
ที่ 16 (สานักงานปลัด อบต.)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานัก
งานจานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 10 (สานัก
งานปลัด อบต.)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28
จานวน
หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 8,900 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 45 (สานัก
งานปลัด อบต.)

8,900

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบงานในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในด้านต่าง ๆ การบริหารจัดการระบบ การจ้างสถาบันหรือ
องค์กรที่เป็นกลางดาเนินการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ (สานักงานปลัด อบต.)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานพิธีน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอพุทธมณฑลในการจัดโครงการจัดงานพิธี
น้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 103 โครงการที่ 3 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
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โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ จานวน
10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอพุทธมณฑลในการจัดโครงการจัดงานพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 103 โครงการที่ 1 (สานัก
งานปลัด อบต.)

5,000

บาท

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระ จานวน
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอพุทธมณฑลในการจัดโครงการจัดงานพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 103 โครงการที่ 2 (สานักงานปลัด อบต
.)

5,000

บาท

รวม

3,460,200

บาท

รวม

2,288,800

บาท

รวม

2,288,800

บาท

จานวน

1,376,000

บาท

จานวน

22,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

812,000

บาท

จานวน

36,800

บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว, เงินที่ปรับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิ และค่าตอบแทนราย
เดือน ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่
กาหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่กาหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,163,000

บาท

รวม

460,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

300,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กอง
คลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล และ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รวม

10,000

บาท

120,000

บาท

30,000

บาท

295,000

บาท

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กอง
คลัง)

จานวน
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จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

150,000

บาท

30,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
จานวน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 หน้า 104 โครงการที่ 9 (กองคลัง)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 105 โครงการ
ที่ 11 (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ

รวม

378,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)

120,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

หน้า : 22/93

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองคลัง)

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

หน้า : 23/93

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)

60,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)

15,000

บาท

หน้า : 24/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองคลัง)

150,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองคลัง)

3,000

บาท

รวม

30,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ (กองคลัง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสื่อสาร
ข้อมูล ระบบสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจา
เป็น ฯลฯ (กองคลัง)

20,000

บาท

10,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 25/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

งบลงทุน

รวม

8,400

บาท

รวม

8,400

บาท

จานวน

6,000

บาท

จานวน

2,400

บาท

รวม

576,400

บาท

รวม

439,400

บาท

รวม

439,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สานักงานปลัด อบต.)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)

298,000

บาท

117,400

บาท

24,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจาเป็น : เนื่องจากบุคลากรมีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้น และเป็นการทดแทนของเดิมที่ชารุด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน
(กองคลัง)
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคา
ในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2. เหตุผลความจาเป็น : เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน
(กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

137,000

บาท

รวม

112,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคาสั่งที่ได้
รับมอบหมาย โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)

50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (สานักงานปลัด อบต.)

10,000

บาท

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าใช้สอย
รวม

10,000

บาท

25,000

บาท

8,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม (สานักงานปลัด อบต.)

จานวน
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ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน

2,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

5,000

บาท

2,833,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
งบดาเนินงาน

รวม

333,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ อาทิ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด/ปิด ค่าเอกสารค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 82 โครงการที่ 3 (สานักงาน
ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:09

โครงการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวัน จานวน
ขึ้นปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ อาทิ อาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ไฟฉาย กระบอง เสื้อสะท้อนแสง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจาเป็น ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ
.ศ. 2552 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 82 โครงการที่ 1 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน และ จานวน
สถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย ให้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วย
งานราชการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ อาทิ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ตาม
อานาจหน้าที่มาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 82 โครงการ
ที่ 2 (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ

รวม

173,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

50,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

หน้า : 30/93

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สานักงานปลัด อบต.)

70,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สานักงานปลัด อบต.)

3,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

หน้า : 31/93

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(สานักงานปลัด อบต.)

10,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

30,000

บาท

หน้า : 32/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้า

5,000

บาท

รวม
รวม

2,500,000

บาท
2,500,000 บาท

จานวน

2,500,000

บาท

รวม

304,000

บาท

รวม

195,000

บาท

รวม

195,000

บาท

จานวน

195,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้า ขนาด 6 ต้น 6
ล้อ จานวน 1 คัน โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
1. จุน้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
2. น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
3. เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 84
โครงการที่ 9 (สานักงานปลัด อบต.)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สานักงานปลัด อบต.)
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งบดาเนินงาน

รวม

101,000

บาท

รวม

23,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สานักงาน
ปลัด อบต.)

20,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าใช้สอย
รวม

3,000

บาท

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)

หน้า : 34/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

ค่าวัสดุ

รวม

48,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

10,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

3,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

หน้า : 35/93

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

15,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สานักงานปลัด อบต.)

10,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,000

บาท

รวม

8,000

บาท

8,000

บาท

รวม

2,560,320

บาท

รวม

435,000

บาท

รวม

435,000

บาท

จานวน

195,000

บาท

จานวน

216,000

บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
จานวน
Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.1 1b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 50 (สานัก
งานปลัด อบต.)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สานักงาน
ปลัด อบต.)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าใช้สอย
รวม

24,000

บาท

บาท
53,000 บาท

819,320

50,000

บาท

3,000

บาท

303,170

บาท

จานวน

3,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศ
งานตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28กรกฎาคม 2548 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด อบต.)

3,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)

หน้า : 39/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 97 โครงการที่ 4 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร
สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจาเป็น เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) (6
) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 1 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 3 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
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จานวน

224,170

บาท

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 2 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสถานศึกษา
จานวน

5,000

บาท

10,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (5
) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังนี้
1) ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
มหาสวัสดิ อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จานวน 245 วัน เป็น
เงิน 142,100 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 49,300
บาท
3) ค่าหนังสือเรียน สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 5,800 บาท
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ อัตราคนละ 200
บาท/ปี เป็นเงิน 5,800 บาท
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ อัตราคนละ 300
บาท/ปี เป็นเงิน 8,700 บาท
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ อัตราคนละ 430
บาท/ปี เป็นเงิน 12,470 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น” ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 97 โครงการที่ 1 (สานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 4 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
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โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
จานวน
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจ
หน้าที่มาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 98 โครงการที่ 7 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าวัสดุ
รวม
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โรงเรียนบ้านคลองโยง และ
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน/แห่ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 97 โครงการที่ 3 (สานัก
งานปลัด อบต.)
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุการศึกษา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุง
รักษา ฯลฯ (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสื่อสาร
ข้อมูล ระบบสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจา
เป็น ฯลฯ (สานักงานปลัด อบต.)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน

รวม

370,000

บาท

รวม

370,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

330,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน 8 ชุดๆ ละ 2,500
บาท เป็นเงิน 20,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็น
เกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน
2. เหตุผลความจาเป็น : ปัจจุบันไม่มีใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุน
การเรียนการสอน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 99 โครงการที่ 10 (สานักงานปลัด อบต.)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ จานวน 10 จุด เป็น
เงิน 350,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภาย
ในอาคาร สาหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16
ช่อง
- ค่าแรงการติดตั้ง การเช็ตระบบกล้องวงจรปิด และวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องอื่นๆ เช่น ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ สายนาสัญญาณ ท่อร้อยสายสัญญาณ เป็น
ต้น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ และตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 99
โครงการที่ 11 (สานักงานปลัด อบต.)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

จานวน

14,000

บาท

จานวน

5,800

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

936,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

936,000

บาท

110,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท เพื่อนา
มาใช้ในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและ
เสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 99 โครงการ
ที่ 11 (สานักงานปลัด อบต.)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท เพื่อนามาใช้ในการติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 62 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 99
โครงการที่ 11 (สานักงานปลัด อบต.)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียน
จานวน
บ้านคลองมหาสวัสดิ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ
.ศ. 2552 และและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 99 โครงการที่ 9 (สานัก
งานปลัด อบต.)
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สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร จานวน
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบ้านคลองมหา
สวัสดิสาหรับเด็กนักเรียนระดับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จานวน 200 วัน เป็น
เงิน 736,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หน้า 97 โครงการที่ 2 (สานักงานปลัด)
สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองโยง ตามโครงการยกระดับคุณภาพ จานวน
การศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบลโรงเรียนบ้านคลองโยง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านคลองโยง ตามโครงการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบลโรงเรียนบ้านคลอง
โยง ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552 และและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 98 โครงการที่ 8 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่กาหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกขยะ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม

588,000

บาท

รวม

214,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

27,000

บาท

รวม

147,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

40,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- ค่ารับรอง
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มา
นิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที2
่ 8 กรกฎาคม 2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ค่าเลี้ยงรับรอง จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้
รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ ฯ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จานวน

2,000

บาท

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องคดี
อาญา ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ

รวม

220,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

หน้า : 49/93

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

80,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท
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วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

5,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)

7,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้กระจกแบบบานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็น
เกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : ทดแทนของเดิมที่ชารุด
2. เหตุผลความจาเป็น : ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชารุดเสียหายตามสภาพ
อายุการใช้งาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

บาท

บาท
7,000 บาท

รวม

62,900

บาท

รวม

62,900

บาท

จานวน

12,000

บาท

หน้า : 52/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

โต๊ะทางาน

จานวน

5,300

บาท

จานวน

17,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4
ฟุต จานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,300 บาท เป็นเงิน 5,300 บาท เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : ทดแทนของเดิมที่ชารุด
2. เหตุผลความจาเป็น : ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชารุดเสียหายตามสภาพ
อายุการใช้งาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน *(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็น
เงิน 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 7 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
จานวน
Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000
บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.1 1b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 50 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 44 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

16,000

บาท

2,600

บาท

หน้า : 54/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

จานวน

10,000

รวม
รวม

481,100

รวม

276,600

บาท

จานวน

95,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าทรายอะเบท ค่าน้ายา
พ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 85 โครงการที่ 1 (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 85 โครงการที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one

25,000

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 61 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตาบลมหาสวัสดิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 86 โครงการที่ 5 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

จานวน

บาท
276,600 บาท

หน้า : 55/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 86 โครงการที่ 7 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการส่งเสริมสุขโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จ
จานวน
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 86 โครงการที่ 6 (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน

20,000

บาท

25,000

บาท

56,000

บาท

5,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หมู่บ้าน
ต่างๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว รวมถึงสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ การทาหมันสุนัขและแมว
ทั้งตัวผู้และตัวเมีย และจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของ
ที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกาเนิด ถุงมือ กระบอกฉีดยา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 85 โครงการที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
จานวน
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม และ
สิงหาคม โดยเบิกค่าตอบแทนให้บุคคลที่สารวจตัวละ 3 บาท/ครั้ง ตาม
อานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 85 โครงการที่ 4 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

หน้า : 56/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:10

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 87 โครงการที่ 10 (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องชั่งน้าหนักและวิเคราะห์สมดุล

จานวน

30,000

รวม
รวม

204,500

จานวน

2,000

บาท

จานวน

2,500

บาท

บาท

บาท
204,500 บาท

เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักและวิเคราะห์สมดุล จานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท โดยสามารถรองรับน้าหนัก
ได้สูงสุด 180 กิโลกรัม และสามารถวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจาเป็น : มีความจาเป็นต้องออกบริการประชาชน และ
เกิดความสะดวก
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 88 โครงการที่ 16 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท โดยสามารถวัดอัตราการ
เต้นของหัวใจ แสดงการเต้นของหัวใจผิดปกติ หน่วยความจาบันทึก
ได้ 60 ครั้งพร้อมวันที่และเวลา เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถิ่น
เป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจาเป็น : ทดแทนของเดิมที่ชารุด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 88 โครงการที่ 15 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
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ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

1,506,500

บาท

รวม

1,064,200

บาท

รวม

1,064,200

บาท

จานวน

616,400

บาท

จานวน

42,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
เช่น เครื่องออกกาลังกายแขน เครื่องดึงไหล่ออกกาลังแขน เครื่องออก
กาลังข้อเข่าเครื่องออกกาลังลดหน้าท้อง ฯลฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคา
ในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
2. เหตุผลความจาเป็น : จากประชุมประชาคมหมู่บ้าน เสนอเครื่อง
ออกกาลังกายกลางแจ้งประจาหมู่บ้านในบริเวณที่ยังไม่มี
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็ง
แรง และมีอุปกรณ์เพียงพอในการออกกาลังกาย
ตามอานาจหน้าที่มาตรา 16 (14) แห่ง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 87 โครงการที่ 11 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
เช่น เครื่องออกกาลังกายแขน เครื่องดึงไหล่ออกกาลังแขน เครื่องออก
กาลังข้อเข่า เครื่องออกกาลังลดหน้าท้อง ฯลฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคา
ในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
2. เหตุผลความจาเป็น : จากประชุมประชาคมหมู่บ้าน เสนอเครื่อง
ออกกาลังกายกลางแจ้งประจาหมู่บ้านในหมู่บ้านที่ยังไม่มี
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็ง
แรง และมีอุปกรณ์เพียงพอในการออกกาลังกาย
ตามอานาจหน้าที่มาตรา 16 (14) แห่ง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 87 โครงการที่ 13 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่กาหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการ
สังคม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กอง
สวัสดิการสังคม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล และ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองสวัสดิการสังคม)

393,000

บาท

12,800

บาท

409,000

บาท

รวม

183,000

บาท

จานวน

76,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

จานวน

96,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

113,000

บาท

จานวน

5,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ จานวน
บุคคลในครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (6) แห่ง พ.ร.บ. สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามอานาจหน้าที่ มาตรา 16 (10) แห่ง พ.ร.บ
.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 90 โครงการที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองสวัสดิการสังคม)

75,000

บาท

30,000

บาท

3,000

บาท

หน้า : 60/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

ค่าวัสดุ

รวม

98,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

30,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

3,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

หน้า : 61/93

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

40,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

หน้า : 62/93

วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

5,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

15,000

บาท

บาท
15,000 บาท

หน้า : 63/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

33,300

บาท

รวม

33,300

บาท

22,000

บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ จานวน
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000
บาท เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 8 (กอง
สวัสดิการสังคม)
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เครื่องพิมพ์ Multifucntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
จานวน
Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000
บาท เป็นเงิน 8,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.1 1b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 50
(กองสวัสดิการสังคม)

8,000

บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

2,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 44
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน
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จานวน

700

บาท

รวม

450,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

450,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

250,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

200,000

บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 700
บาท เป็นเงิน 700 บาท เพื่อใช้สาหรับการรับลงทะเบียนและยื่นคาขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 58
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6
หน้า 107 โครงการที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(กองช่าง)

50,000

บาท

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร

รวม
รวม

3,177,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

622,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดาเนินงาน
รวม

550,000

บาท

72,000

บาท

2,555,000

บาท

รวม

160,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

100,000

บาท

ค่าตอบแทน

บาท
622,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จานวน

60,000

บาท

2,000,000

บาท

1,700,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนของประชาชน หมู่ที่ 1-4 ตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (2) แห่ง พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 79 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือจ้างเหมา
เอกชน หรือหน่วยงานอื่นนาขยะมูลฝอยไปกาจัด ค่าปรับกลบขยะ ค่า
ที่ดินหรือเป็นค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (2) แห่ง พ.ร
.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 79 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน

หน้า : 68/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

ค่าวัสดุ

รวม

395,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

100,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

หน้า : 69/93

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

250,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

10,000

บาท

หน้า : 70/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งานบาบัดน้าเสีย
งบดาเนินงาน

5,000

บาท

รวม
รวม

70,000

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

50,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในระบบบาบัดน้าเสีย และค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ (กองช่าง)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

50,000

บาท

รวม

409,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

409,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

409,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ซ่อมแซม
เครื่องสูบน้า ระบบบาบัดน้าเสีย ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายาน
พาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองสวัสดิการสังคม)

บาท
70,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนา จานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนหมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และตามอานาจ
หน้าที่ มาตรา 16 (1) แห่ง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 110 โครงการที่ 1 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นาชุมชน
จานวน
และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามอานาจหน้าที่
มาตรา 66, 67(6) และ68 (7) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 93 โครงการที่ 12 (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน จานวน

30,000

บาท

220,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องจาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และตามอานาจหน้าที่มาตรา 66, 67(6) และ 68 (7) แห่ง พ.ร
.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 92 โครงการที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามอานาจ
หน้าที่ มาตรา 66, 67(6) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 92 โครงการที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)

จานวน
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50,000

บาท

3,000

บาท

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน
จานวน
ตาบลมหาสวัสดิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามอานาจ
หน้าที่ มาตรา 66, 67(6) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว
4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 91 โครงการที่ 3 (กองสวัสดิการ
สังคม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบลมหาสวัสดิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งประดับ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 93 โครงการที่ 10 (สานักงาน
ปลัด อบต.)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งประดับ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (5) (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 5 (สานักงานปลัด อบต.)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
จานวน

80,000

บาท

รวม

115,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

105,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่ง
ประดับเวที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือ
ของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทาป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอานาจ
หน้าที่มาตรา 67 (5) (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
หน้า 96 โครงการที่ 6 (สานักงานปลัด อบต.)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สานักงานปลัด อบต.)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตาบลมหาสวัสดิ

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่า
จัดทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าปรับปรุง
เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (5) (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้า 80 โครงการที่ 1 (สานักงานปลัด อบต.)
โครงการฝึกอบรมให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
จานวน

30,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร การตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่า
อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (5) (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้า 80 โครงการที่ 2 (สานักงานปลัด อบต.)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม (สานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ

รวม

10,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สานักงานปลัด อบต.)

10,000

บาท

รวม

3,557,200

บาท

รวม

2,586,900

บาท

รวม

2,586,900

บาท

จานวน

1,254,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

210,900

บาท

จานวน

972,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่กาหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)
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งบดาเนินงาน

รวม

841,900

บาท

รวม

302,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

100,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กอง
ช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล และ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รวม

5,000

บาท

192,000

บาท

5,000

บาท

140,000

บาท

10,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กอง
ช่าง)

จานวน
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จานวน

10,000

บาท

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน
จานวน
เพื่อเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
. 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 144 ลงวัน
ที่ 10 มกราคม 2556 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน

30,000

บาท

20,000

บาท

40,000

บาท

30,000

บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จาเป็นต้องชาระกับหน่วยงานที่เรียก
เก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ค่าธรรมเนียมรังวัด
ที่ดิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ฯลฯ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)

หน้า : 78/93

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

ค่าวัสดุ

รวม

398,900

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

หน้า : 79/93

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(กองช่าง)

170,900

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

หน้า : 80/93

วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองช่าง)

100,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

3,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:11

หน้า : 81/93

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(กองช่าง)

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองช่าง)

60,000

บาท

หน้า : 82/93
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วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองช่าง)

10,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ (กองช่าง)
งบลงทุน
รวม

1,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร

บาท

บาท
1,000 บาท

128,400

บาท

รวม

128,400

บาท

จานวน

11,000

บาท

จานวน

16,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500
บาท เป็นเงิน 11,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ (กองช่าง)
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้ง
พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,8000
บาท เป็นเงิน 16,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
- เป็นเครื่องพ่นยาชนิดตั้งพื้น
- เครื่องยนต์เบนซิน
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 109 โครงการ
ที่ 1 (กองช่าง)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื่อยโซ่ยนต์

จานวน

19,000

บาท

จานวน

23,300

บาท

จานวน

11,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500
บาท เป็นเงิน 19,000 บาท เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้เครื่องยนต์
แบบบาร์ยึดโซ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2
จังหวะ ขนาด 0.6 แรงม้า เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่นอก
เหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็น
เกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจาเป็น : ทดแทนของเดิมที่ชารุด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6
หน้า 109 โครงการที 2 (กองช่าง)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3
กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,300
บาท เป็นเงิน 23,300 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
รายละเอียดประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้
1) แผงสวิทช์ 1 อัน
2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
5) สวิทช์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน
6) คัดเอาต์ 1 อัน
7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
1) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง ไม่เกิน + 5, - 5 %
2) ส่งกาลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 108 โครงการ
ที่ 2 (กองช่าง)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 22
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 109 โครงการ
ที่ 3 (กองช่าง)
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ครุภัณฑ์สารวจ
เทปวัดระยะทาง

จานวน

3,000

บาท

22,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จานวน 1 อัน ๆ ละ 3,000
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท มีความยาว 50.00 เมตร เนื่องจากครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบ
ถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจาเป็น : ทดแทนของเดิมที่ชารุด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
(กองช่าง)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ จานวน
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 8 (กองช่าง)
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จานวน

16,000

บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 43 (กอง
ช่าง)

6,300

บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 12 (กอง
ช่าง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

5,125,300

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

620,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

470,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รวม

150,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

150,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อสารวจ ออก
แบบ รับรองแบบ และควบคุมการก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ หอกระจา
ยข่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ฯลฯ และในการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Para Asphaltic Concrete บริเวณ
เลียบคลองปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาด
ยาง แบบ Para Asphaltic concrete บริเวณเลียบคลองปฏิรูป 2 ช่วง
ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 317.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,268.00 ตารางเมตร โดยมีหนังสือรับรองจากการยางแห่ง
ประเทศไทย รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหา
สวัสดิ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (1) แห่ง พ
.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 76 โครงการที่ 41 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างทางจักรยาน โดยใช้ Para Asphaltic Concrete ริมถนน
สุขสมัย หมู่ที่ 2 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทางจักรยานโดย
ใช้ Para Asphaltic concrete ริมถนนสุขสมัย หมู่ที่ 2 ตาบลมหา
สวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว
รวม 2 ฝั่ง 3,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามอานาจหน้าที่
มาตรา 67 (1) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 70 โครงการ
ที่ 6 (กองช่าง)
โครงการขุดลอกทางระบายน้า พร้อมฝังท่อทางข้าม ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่
ซิ้ม หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกทางระบายน้า พร้อมฝั่งท่อทาง
ข้าม จานวน 2 จุด บริเวณซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ซิ้ม หมู่ที่ 1 ตาบลมหา
สวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยร่องระบายน้า
ยาว 158.00 เมตร ท่อขนาด dia. 0.60 เมตร จานวน 2 จุดรวม
ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหา
สวัสดิ ตามอานาจหน้าที่มาตรา 68 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2552 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หน้า 72 โครงการที่ 18 (กองช่าง)
โครงการปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช บริเวณริมคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3 ตาบล
มหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช บริเวณริมคลอง
ปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร มี
พื้นที่ 296.92 ตารางเมตร โดยหักต้นไม้และทางลงคลอง รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ ตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (1) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2552 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หน้า 76 โครงการที่ 42 (กองช่าง)

รวม

4,505,300

บาท

รวม

4,505,300

บาท

จานวน

991,900

บาท

จานวน

2,719,000

บาท

จานวน

64,000

บาท

จานวน

292,600

บาท
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368,900

บาท

38,900

บาท

30,000

บาท

รวม

300,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

โครงการวางท่อระบายน้า ซอยราษฎร์พัฒนา (ซอยอินเลิฟ) หมู่ที่ 3 ตาบล
จานวน
มหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้า ซอยราษฎร์พัฒนา (ซอยอิน
เลิฟ) หมู่ที่ 3 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท่อ
ระบายน้ายาว 142.00 เมตร ท่อขนาด dia. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาปูน รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตาม
อานาจหน้าที่มาตรา 68 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หน้า 73 โครงการที่ 24 (กองช่าง)
โครงการวางท่อระบายน้าลอดถนน บริเวณหน้าบ้านนายแผ้ว บาเพ็ญ หมู่ที่ 1 จานวน
ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้าลอดถนน บริเวณหน้าบ้านนาย
แผ้ว บาเพ็ญ หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ท่อระบายน้ายาว 12.00 เมตร ท่อขนาด dia. 0.40 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามอานาจ
หน้าที่มาตรา 68 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หน้า 76 โครงการที่ 43 (กองช่าง)
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้แก่ ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพ
อื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2147 ลงวัน
ที่ 11 กรกฎาคม 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคลองสวยน้าใส

จานวน

100,000

บาท

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (7) แห่ง พ.ร.บ. สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้า 81 โครงการที่ 1(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และตามอานาจหน้าที่มาตรา 67 (7) แห่ง พ.ร.บ. สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 หน้า 81 โครงการที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

1,120,000

บาท

งบบุคลากร

รวม

240,000

บาท

รวม

240,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กาลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบที่กาหนด
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
รวม

216,000

บาท

24,000

บาท

870,000

บาท

รวม

25,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (กองช่าง)

20,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 10:22:12

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
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5,000

บาท

120,000

บาท

20,000

บาท

100,000

บาท

105,000

บาท

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างอัดภาพ
ถ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดิทัศน์ ค่าจ้างแรงงานจัดทาของ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสวน ค่าจ้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่อง
มือ เครื่องใช้ และทรัพย์สินต่าง ๆในงานกิจการประปา เช่น การบารุง
รักษายานพาหนะ ท่อเมนประปา ระบบประปา เครื่องปั๊มน้าซัมเมอร์ส บ่อ
น้าบาดาล ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในการซ่อมบารุงรักษา
ยานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กอง
ช่าง)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองช่าง)

5,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ (กอง
ช่าง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ (กองช่าง)
งบลงทุน
รวม

620,000

บาท

บาท
600,000 บาท

20,000

บาท

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

14,015,500

บาท

รวม

14,015,500

บาท

รวม

14,015,500

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ อบต
.มหาสวัสดิ ในอัตราส่วนที่กฎหมายกาหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 (สานักงานปลัด อบต.)

280,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานจ้างของ อบต
.มหาสวัสดิ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ในอัตราส่วนที่
กฎหมายกาหนด โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561(สานักงานปลัด อบต.)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
ดาเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การ
ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 94 โครงการที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
ดาเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ที่ได้แสดงความจานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การดาเนินการจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 94 โครงการที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
ดาเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ ที่แพทย์ได้รับรอง
และทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกาจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 36,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 36,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้า 94 โครงการที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายในกรณีการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 (สานักงานปลัด อบต.)

จานวน

15,000

บาท

10,791,600

บาท

1,795,200

บาท

72,000

บาท

348,100

บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวัน
ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 94โครงการที่ 4 (กองสวัสดิการ
สังคม)
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
จานวน

250,000

บาท

5,000

บาท

373,600

บาท

35,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 94 โครงการที่ 5 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินช่วยพิเศษ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (สานักงานปลัด อบต.)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2561 (สานักงานปลัด อบต.)
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญของพนักงานส่วนตาบล
ในหน่วยงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561 (สานักงานปลัด อบต.)

จานวน
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานงบกลาง
5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

72,000
280,000
10,791,600
15,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

373,600

สารองจ่าย

348,100

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

50,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,795,200
35,000

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 2/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

รวม
5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง

งบกลาง

72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10,791,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

15,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

373,600

สารองจ่าย

348,100

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,795,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35,000
45,600

45,600

888,360

888,360

หน้า : 3/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

216,000

972,000

550,000

393,000

24,000

108,000

72,000

12,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

1,254,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

210,900

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

42,000

5,000

5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

100,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

งบดาเนินงาน

616,400

100,000

192,000
5,000

76,000
96,000

5,000

60,000

6,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้สอย

ค่าจัดทาประกันภัยรถ
ยนต์
ค่าจ้างเหมาบริการ

10,000
20,000

100,000

80,000

5,000

6,000

5,000

หน้า : 4/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

532,000

216,000

117,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

532,000

532,000

45,600

45,600

2,412,000

5,408,400

106,000

106,000

24,000

117,800

416,900

753,500

390,000

298,000

4,712,000

8,023,900

175,000

385,900

246,000

372,000

10,000

35,000

82,000

50,000

550,000

1,066,000

42,000

240,000

654,000

10,000

13,000

108,000

8,000

10,000

43,000

2,000

60,000

326,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

27,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

งบดาเนินงาน

90,720

24,000

เงินประจาตาแหน่ง

ค่าเช่าบ้าน

90,720

34,300

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

ค่าตอบแทน

รวม

70,000

84,000
3,000

6,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้สอย

ค่าจัดทาประกันภัยรถ
ยนต์

15,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

40,000

8,000

หน้า : 5/36
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าเช่าที่ดิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

20,000

ค่าวารสารสิ่งพิมพ์
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000

75,000

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา
โครงการกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,700,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตาบล
มหาสวัสดิ์
โครงการคลองสวยน้าใส

50,000
100,000

หน้า : 6/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าเช่าที่ดิน

รวม

24,000

24,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

5,000

25,000

ค่าวารสารสิ่งพิมพ์

6,000

6,000

5,000

18,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

100,000

130,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น

400,000

400,000

300,000

495,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

3,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา
โครงการกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตาบล
มหาสวัสดิ์
โครงการคลองสวยน้าใส

30,000

40,000

10,000

2,000

2,000
5,000

5,000

1,700,000

50,000
100,000

หน้า : 7/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และวันสาคัญ
ของชาติ
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการตั้งด่านตรวจ
และเฝ้าระวังป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ ช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และเทศกาลวัน
สงกรานต์
โครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวตาบล
มหาสวัสดิ์

50,000

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนหมู่บ้านและแผน
พัฒนาท้องถิ่น
โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

30,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 8/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และวันสาคัญ
ของชาติ
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

20,000

รวม

100,000

20,000

โครงการจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

30,000

30,000

โครงการตั้งด่านตรวจ
และเฝ้าระวังป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ ช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และเทศกาลวัน
สงกรานต์

20,000

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวตาบล
มหาสวัสดิ์

50,000

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนหมู่บ้านและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

30,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

20,000

หน้า : 9/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตาบลมหาสวัสดิ์
โครงการฝึกซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทางานคณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงาน
จ้าง อบต.มหาสวัสดิ์

30,000

หน้า : 10/36
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตาบลมหาสวัสดิ์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

95,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา

95,000

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทางานคณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงาน
จ้าง อบต.มหาสวัสดิ์

รวม

30,000

20,000

20,000

30,000

30,000

หน้า : 11/36
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรี ผู้นา
ชุมชน และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

220,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการฝึกอบรมให้
บริการเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวในท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่
ว่างงาน
โครงการเพิ่มศักยภาพ
และเรียนรู้นอกสถานที่

30,000

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 12/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรี ผู้นา
ชุมชน และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

220,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

50,000

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
บริการเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวในท้องถิ่น

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่
ว่างงาน

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และเรียนรู้นอกสถานที่

5,000

5,000

หน้า : 13/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัว
เรือน

100,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการป้องกันโรค
ติดต่อ

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 14/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

25,000

รวม

25,000

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

100,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัว
เรือน

100,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการป้องกันโรค
ติดต่อ

5,000

30,000
50,000

20,000

20,000

หน้า : 15/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการส่งเสริมสุข
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

80,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 16/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริมสุข
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

25,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

25,000

224,170

224,170

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

56,000

56,000

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

5,600

5,600

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

5,000

5,000

80,000

หน้า : 17/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามในสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่ายและพัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลมหาสวัสดิ์

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์
โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย และ พ.ร.บ
.ท้องถิ่น
โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

100,000

430,000

20,000

3,000

420,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

10,000

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

60,000

3,000

40,000

หน้า : 18/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามในสถานศึกษา

10,000

10,000

โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่ายและพัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลมหาสวัสดิ์

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์

200,000

30,000

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์

3,000

50,000

10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุ

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

85,000
50,000

10,000

30,000

3,000

150,000

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

200,000

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย และ พ.ร.บ
.ท้องถิ่น

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รวม

1,271,000
30,000

70,000

190,000

300,000

460,000

หน้า : 19/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

170,900

300,000

5,000

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
3,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

100,000
100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

งบดาเนินงาน

3,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

150,000
10,000

20,000

20,000
5,000

10,000

30,000
5,000

5,000

วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้พักคอย
เก้าอี้สานักงาน

20,000
600,000

50,000
1,000

15,000

หน้า : 20/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,000
80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

5,000

15,000

226,000

70,000

110,000

730,900

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

15,000

30,000
35,000

5,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

408,150

408,150
100,000

วัสดุก่อสร้าง

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

5,000

วัสดุสานักงาน

50,000

10,000

วัสดุอื่น

5,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

155,000
5,000

วัสดุการเกษตร
งบดาเนินงาน

รวม

3,000
5,000

10,000

270,000

35,000

86,000

220,000

330,000

13,000

48,000

3,000

3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

30,000

40,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

3,000

40,000

63,000

30,000

350,000

1,030,000

25,000

48,000

10,000

14,000

เก้าอี้พักคอย

14,000

14,000

เก้าอี้สานักงาน

11,000

11,000

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

7,000
4,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 21/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
แบบไร้สาย
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน
ตู้กระจกแบบบานเลื่อน
ตู้เก็บเอกสาร

11,000

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร
โต๊ะทางาน
โต๊ะหมู่บูชา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานัก
งาน*(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

16,000

22,000

หน้า : 22/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
แบบไร้สาย

2,400

2,400

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน

51,800

51,800

12,000

24,000

ตู้กระจกแบบบานเลื่อน

12,000

ตู้เก็บเอกสาร

11,000

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร
โต๊ะทางาน

12,000
5,300

โต๊ะหมู่บูชา

12,000
5,300

8,500

8,500

17,000

17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานัก
งาน*(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

44,000

17,000

17,000

16,000

หน้า : 23/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

เครื่องพิมพ์
Multifucntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

8,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28
หน้า/นาที)
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

6,300

2,600

หน้า : 24/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่องพิมพ์
Multifucntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

8,000

16,000

8,000

24,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)

6,300

2,600

5,200

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

รวม

5,800
10,000

8,900

5,800
10,000

หน้า : 25/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

700

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื่อยโซ่ยนต์

19,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

23,300

ติดตั้งระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)
ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1
เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นยา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

16,800

หน้า : 26/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

รวม

700

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน

20,000

20,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื่อยโซ่ยนต์

19,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

23,300

ติดตั้งระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

330,200

330,200

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1

100,000

100,000

เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3

100,000

100,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นยา

16,800

หน้า : 27/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
เครื่องชั่งน้าหนักและ
วิเคราะห์สมดุล
เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้า
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ
กเตอร์
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart
TV
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิ้ว
ครุภัณฑ์สารวจ
เทปวัดระยะทาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

3,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 28/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
เครื่องชั่งน้าหนักและ
วิเคราะห์สมดุล

2,000

2,000

เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล

2,500

2,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้า
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

2,500,000

2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ
กเตอร์
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart
TV
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิ้ว

32,700

14,000

32,700

14,000

19,600

19,600

ครุภัณฑ์สารวจ
เทปวัดระยะทาง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

3,000

หน้า : 29/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง แบบ Para
Asphaltic Concrete
บริเวณเลียบคลอง
ปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่
4 ตาบลมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

991,900

โครงการก่อสร้างทาง
จักรยาน โดยใช้ Para
Asphaltic Concrete
ริมถนนสุขสมัย หมู่ที่ 2
ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

2,719,000

โครงการขุดลอกทาง
ระบายน้า พร้อมฝังท่อ
ทางข้าม ซอยบ้านนาย
ศรลาภ แซ่ซิ้ม หมู่ที่ 1
ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

64,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 30/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง แบบ Para
Asphaltic Concrete
บริเวณเลียบคลอง
ปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่
4 ตาบลมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

991,900

โครงการก่อสร้างทาง
จักรยาน โดยใช้ Para
Asphaltic Concrete
ริมถนนสุขสมัย หมู่ที่ 2
ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

2,719,000

โครงการขุดลอกทาง
ระบายน้า พร้อมฝังท่อ
ทางข้าม ซอยบ้านนาย
ศรลาภ แซ่ซิ้ม หมู่ที่ 1
ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

64,000

หน้า : 31/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รายจ่ายอื่น

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปูแผ่นพื้นทาง
เท้ารูปคดกริช บริเวณ
ริมคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่
3 ตาบลมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

292,600

โครงการวางท่อระบาย
น้า ซอยราษฎร์พัฒนา
(ซอยอินเลิฟ) หมู่ที่ 3
ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

368,900

โครงการวางท่อระบาย
น้าลอดถนน บริเวณ
หน้าบ้านนายแผ้ว
บาเพ็ญ หมู่ที่ 1 ตาบล
มหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

38,900

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

30,000

รายจ่ายอื่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 32/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รายจ่ายอื่น

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปูแผ่นพื้นทาง
เท้ารูปคดกริช บริเวณ
ริมคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่
3 ตาบลมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

292,600

โครงการวางท่อระบาย
น้า ซอยราษฎร์พัฒนา
(ซอยอินเลิฟ) หมู่ที่ 3
ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

368,900

โครงการวางท่อระบาย
น้าลอดถนน บริเวณ
หน้าบ้านนายแผ้ว
บาเพ็ญ หมู่ที่ 1 ตาบล
มหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

38,900

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

30,000

รายจ่ายอื่น

หน้า : 33/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงาน
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานพิธีน้อม
ราลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 34/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงาน
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

20,000

20,000

โครงการจัดงานพิธีน้อม
ราลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

10,000

10,000

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

5,000

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

หน้า : 35/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์
สนับสนุนงบประมาณค่า
อาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลมหา
สวัสดิ์
สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านคลองโยง
ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจาตาบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง
รวม

14,015,500

1,120,000

300,000

8,682,500

265,000

409,000

3,697,000

1,506,500

หน้า : 36/36

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562 10:27:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

5,000

รวม

5,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์

110,000

110,000

สนับสนุนงบประมาณค่า
อาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลมหา
สวัสดิ์

736,000

736,000

สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านคลองโยง
ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจาตาบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง

90,000

90,000

รวม

2,493,800

2,864,320

3,409,400

13,236,980

52,000,000

า ถล บประมาณ
ประ อบ บประมาณราย ายประ าปี บประมาณ พ.ศ. 2563

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

ารบริหารสวนตาบลมหาสวัสดิ

บัดนีถึ วลาที่ ณะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวนตาบลมหาสวัสดิ ะได สนอรา อบั ัติ บประมาณราย ายประ าปีตอสภา
อ
ารบริหารสวนตาบลมหาสวัสดิอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี ณะผบริหารอ
ารบริหารสวนตาบลมหาสวัสดิ ึ อ ี ใหทาน
ประธาน ละสมา ิ ท ทานไดทราบถึ สถานะ าร ลั ตลอด นหลั าร ละ นวน ยบาย ารดา นิน าร ในปี บประมาณ พ.ศ. 2563 ดั ตอไป
นี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมาณราย ายทั่วไป
ในปี บประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 ร ฎา ม พ.ศ.2562 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ดั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 66,578,348.48 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 29,156,077.72 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 17,739,447.30 บาท

1.1.4 ราย ารที่ได ัน ินไว บบ อหนีผ พัน ละยั ไมได บิ

าย านวน 1

1.1.5 ราย ารที่ได ัน ินไว ดยยั ไมได อหนีผ พัน านวน 16
1.2 ิน

า

ร าร รวม 11,449.20 บาท

ร าร รวม 3,138,540.12 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมาณ ในปี บประมาณ 2562 ณ วันที่ 26 ร ฎา ม พ.ศ.2562
1 รายรับ ริ

านวน 45,770,627.81 บาท ประ อบดวย

หมวดภาษีอา ร

านวน

2,756,880.15 บาท

หมวด าธรรม นียม าปรับ ละใบอน าต

านวน

1,500,064.80 บาท

หมวดรายได า ทรัพยสิน

านวน

282,272.70 บาท

านวน

811,710.00 บาท

หมวดรายได บ็ด ตล็ด

านวน

99,313.00 บาท

หมวดรายได า ทน

านวน

4,000.00 บาท

หมวดภาษี ัดสรร

านวน

26,804,079.16 บาท

หมวด ินอดหนนทั่วไป

านวน

13,512,308.00 บาท

บ ลา

านวน

9,356,147.60 บาท

บบ ลา ร

านวน

11,762,184.00 บาท

บดา นิน าน

านวน

5,081,887.29 บาท

บล ทน

านวน

450,400.00 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอดหนน

านวน

971,283.83 บาท

หมวดรายได า สาธารณป ภ

2

ละ ารพาณิ ย

ินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประส

3 ราย าย ริ

านวน 0.00 บาท

านวน 27,621,902.72 บาท ประ อบดวย

4 ราย ายที่ าย า

ินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 2,647,326.84 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

2,546,811.56

2,462,000.00

1,459,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

2,243,386.30

1,137,000.00

1,267,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

292,473.33

280,000.00

300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

946,265.00

925,000.00

955,000.00

79,747.00

60,000.00

40,000.00

4,065.00

5,000.00

5,000.00

6,112,748.19

4,869,000.00

4,026,500.00

36,646,089.47

31,726,580.00

33,333,500.00

36,646,089.47

31,726,580.00

33,333,500.00

14,252,394.00

16,254,420.00

14,640,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,252,394.00

16,254,420.00

14,640,000.00

รวม

57,011,231.66

52,850,000.00

52,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ ศ
รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี

1

ประมาณการ ปี

ประมาณการ ปี

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

10,156,945.62

12,447,404.00

14,015,500.00

งบบุคลากร

13,915,715.00

16,039,160.00

16,315,380.00

งบดา นินงาน

8,032,443.86

13,211,936.00

12,680,820.00

งบลงทุน

2,460,350.00

10,271,500.00

8,012,300.00

18,000.00

20,000.00

20,000.00

2,247,155.04

860,000.00

956,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

36,830,609.52

52,850,000.00

52,000,000.00

รวม

36,830,609.52

52,850,000.00

52,000,000.00

งบรายจ่ายอื่น
งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
องค ารบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอพทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,236,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,409,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,864,320

แผนงานสาธารณสุข

2,493,800

แผนงานสังคมสงเคราะห

1,506,500

แผนงานเคหะและชุมชน

3,697,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

409,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

265,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8,682,500

แผนงานการเกษตร

300,000

แผนงานการพาณิชย

1,120,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,015,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

52,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

7,082,280

รวม

2,288,800

9,371,080

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,602,280

0

1,602,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,480,000

2,288,800

7,768,800

2,473,000

1,163,000

3,636,000

378,000

460,000

838,000

1,240,000

295,000

1,535,000

ค่าวัสดุ

430,000

378,000

808,000

ค่าสาธารณูปโภค

425,000

30,000

455,000

181,500

8,400

189,900

ค่าครุภัณฑ์

181,500

8,400

189,900

งบรายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

รายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

งบเงินอุดหนุน

20,000

0

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

เงินอุดหนุน
รวม

20,000

0

20,000

9,776,780

3,460,200

13,236,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การรักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย

รวม

439,400

0

439,400

439,400

0

439,400

137,000

333,000

470,000

112,000

0

112,000

25,000

160,000

185,000

0

173,000

173,000

0

2,500,000

2,500,000

0

2,500,000

2,500,000

576,400

2,833,000

3,409,400

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

195,000

435,000

630,000

195,000

435,000

630,000

101,000

819,320

920,320

ค่าตอบแทน

23,000

53,000

76,000

ค่าใช้สอย

30,000

303,170

333,170

ค่าวัสดุ

48,000

416,150

464,150

0

47,000

47,000

8,000

370,000

378,000

ค่าครุภัณฑ์

8,000

370,000

378,000

งบเงินอุดหนุน

0

936,000

936,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

เงินอุดหนุน
รวม

0

936,000

936,000

304,000

2,560,320

2,864,320

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,361,800

0

1,361,800

1,361,800

0

1,361,800

588,000

276,600

864,600

ค่าตอบแทน

214,000

0

214,000

ค่าใช้สอย

147,000

276,600

423,600

ค่าวัสดุ

220,000

0

220,000

7,000

0

7,000

62,900

204,500

267,400

62,900

204,500

267,400

2,012,700

481,100

2,493,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

รวม

1,064,200

1,064,200

1,064,200

1,064,200

409,000

409,000

ค่าตอบแทน

183,000

183,000

ค่าใช้สอย

113,000

113,000

ค่าวัสดุ

98,000

98,000

ค่าสาธารณูปโภค

15,000

15,000

33,300

33,300

33,300

33,300

1,506,500

1,506,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งานไฟฟ้าถนน

งานบาบัดนาเสีย

รวม

0

622,000

0

622,000

0

622,000

0

622,000

450,000

2,555,000

70,000

3,075,000

0

160,000

0

160,000

ค่าใช้สอย

200,000

2,000,000

20,000

2,220,000

ค่าวัสดุ

250,000

395,000

0

645,000

0

0

50,000

50,000

450,000

3,177,000

70,000

3,697,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

409,000

409,000

409,000

409,000

409,000

409,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

100,000

115,000

265,000

50,000

100,000

105,000

255,000

0

0

10,000

10,000

50,000

100,000

115,000

265,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

รวม

2,586,900

0

2,586,900

2,586,900

0

2,586,900

841,900

620,000

1,461,900

ค่าตอบแทน

302,000

0

302,000

ค่าใช้สอย

140,000

470,000

610,000

ค่าวัสดุ

398,900

150,000

548,900

1,000

0

1,000

128,400

4,505,300

4,633,700

128,400

0

128,400

0

4,505,300

4,505,300

3,557,200

5,125,300

8,682,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
แผนงานการเกษตร
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

รวม

50,000

ค่าวัสดุ
รวม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง งานวิชาการวางแผนและส่ง
ถิ่น
เสริมการท่องเที่ยว

งานกีฬาและนันทนาการ

งานอนุรักษ์แหล่งนาและ
ป่าไม้

รวม

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

240,000

240,000

240,000

240,000

870,000

870,000

25,000

25,000

ค่าใช้สอย

120,000

120,000

ค่าวัสดุ

105,000

105,000

ค่าสาธารณูปโภค

620,000

620,000

10,000

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

10,000

10,000

1,120,000

1,120,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

14,015,500

14,015,500

14,015,500

14,015,500

14,015,500

14,015,500

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ และโดยอนุมัติของนายอาเภอพุทธมณฑล
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 52,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
52,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,236,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,409,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,864,320

แผนงานสาธารณสุข

2,493,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1,506,500

แผนงานเคหะและชุมชน

3,697,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

409,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

265,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8,682,500

แผนงานการเกษตร

300,000

แผนงานการพาณิชย์

1,120,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,015,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

52,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล

0

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

ลงนาม ..................................................
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี
ตาแหน่ง นายอาเภอพุทธมณฑล
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ
อาเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

1,320,000.00

1,914,122.58

2,084,923.42

2,362,637.84

2,300,000.00

-99.91 %

2,000.00

ภาษีบารุงท้องที่

59,227.72

77,254.67

73,645.72

65,000.00

-96.92 %

2,000.00

ภาษีป้าย

70,139.00

80,184.00

110,528.00

97,000.00

39.18 %

135,000.00

2,043,489.30

2,242,362.09

2,546,811.56

2,462,000.00

58.20

2,929.40

2,541.40

0.00

0.00 %

0.00

45,635.40

28,243.40

26,541.90

40,000.00

-50.00 %

20,000.00

600,175.00

726,705.00

737,000.00

740,000.00

0.00 %

740,000.00

3,000.00

22,500.00

36,340.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

970.00

1,830.00

1,700.00

1,500.00

0.00 %

1,500.00

26,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

2,100.00

6,420.00

1,730.00

4,500.00

-28.89 %

3,200.00

212,914.00

270,784.00

1,316,073.00

200,000.00

50.00 %

300,000.00

100,220.00

109,420.00

116,040.00

110,000.00

45.45 %

160,000.00

20,200.00

6,450.00

0.00

35,000.00

0.00 %

35,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

20.00 %

4,800.00

840.00

530.00

1,420.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวมหมวดภาษีอากร

1,459,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมการแพทย์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
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รายรับจริง
ปี 2559
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

4,900.00

400.00

0.00

0.00

1,021,502.60

1,180,211.80

2,243,386.30

1,137,000.00

323,805.74

266,122.34

292,473.33

280,000.00

7.14 %

300,000.00

0.00

1,714.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

323,805.74

267,836.34

292,473.33

280,000.00

874,580.00

892,225.00

946,265.00

920,000.00

3.26 %

950,000.00

0.00

2,895.00

0.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

874,580.00

895,120.00

946,265.00

925,000.00

65,000.00

263,360.00

50,000.00

50,000.00

-40.00 %

30,000.00

200.00

15,200.00

29,747.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

65,200.00

278,560.00

79,747.00

60,000.00

0.00

10,000.00

4,065.00

5,000.00

0.00

10,000.00

4,065.00

5,000.00

404,584.72

574,722.68

885,511.33

0.00

0.00 %

0.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

7,746,546.70

7,564,848.53

9,292,627.20

8,200,000.00

9.76 %

9,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

5,786,417.88

6,223,364.22

7,141,909.85

6,000,000.00

33.33 %

8,000,000.00

563,155.04

1,152,923.67

585,355.33

200,000.00

150.00 %

500,000.00

ภาษีสุรา

1,808,880.60

1,897,824.21

0.00

0.00

0.00 %

0.00

ภาษีสรรพสามิต

3,890,917.10

4,573,533.02

7,476,653.56

6,500,000.00

15.38 %

7,500,000.00

1,522.00

1,002.00

0.00

2,000.00

0.00 %

2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

100.00 %

ปี 2563
1,000.00
1,267,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

955,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

40,000.00

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00 %

5,000.00
5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
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รายรับจริง
ปี 2559
ค่าภาคหลวงแร่

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

53,633.78

65,743.56

56,404.86

50,000.00

20.00 %

60,000.00

70,989.07

68,165.03

67,571.34

70,000.00

0.00 %

70,000.00

5,931,891.00

8,654,624.00

11,138,526.00

10,000,000.00

-26.00 %

7,400,000.00

1,010.00

510.00

1,530.00

1,500.00

0.00 %

1,500.00

2,638.40

0.00

0.00

703,080.00

13.79 %

800,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร

26,262,186.29

30,777,260.92

36,646,089.47

31,726,580.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

5,281,379.00

13,851,426.00

14,252,394.00

16,254,420.00

5,281,379.00

13,851,426.00

14,252,394.00

16,254,420.00

14,640,000.00

รวมทุกหมวด

35,872,142.93

49,502,777.15

57,011,231.66

52,850,000.00

52,000,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นาบาดาล
ภาษีจัดสรรอื่นๆ

33,333,500.00

-9.93 %

14,640,000.00

