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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ 
เรื่อง  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

---------------------------------------- 
 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไดตรา
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 62 โดยผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุม สภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 เม่ือวันท่ี 20  สิงหาคม ๒๕ 61 และไดรับการอนุมัติจากนายอําเภอพุทธมณฑล  ตาม
หนังสืออําเภอพุทธมณฑล ท่ี นฐ ๐๐๒๓.๑๑/808 ลงวันท่ี 7  กันยายน ๒๕61  นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามความนัย มาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕52 และขอ 25 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงขอ ประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์ โดยจะมีผลบังคับใช ตั้งแต
วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 เปนตนไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

(นายสุเทพ   เพ็งนาเรนทร) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

 



คํานํา 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นับวามีความสําคัญ

และจําเปนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือใหบริการแก

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ขอกฎหมาย และระเบียบ เนื่องจากจะตองจัดใหมีการใชจายงบประมาณ

ในภารกิจดานตาง ๆ ใหครอบคลุมมากท่ีสุด สามารถตอบสนองตอความตองการ และแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความผาสุก ความสงบ

และปลอดภัย รวมท้ังความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง รายไดท่ี

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์จัดเก็บเอง คือ รายไดท่ีมาจากการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ภาษี

ปาย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เม่ือเทียบกบภารกิจตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน งบประมาณท่ีจะ

นําไปพัฒนาอาจไมครอบคลุมท้ังหมด จึงตองมีการจัดทําประมาณการคาใชจายไวเฉพาะในสวนของ

รายจายท่ีจําเปนสวนใหญ ตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบางสวน และงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน 

มาสนับสนุนใหมีการพัฒนา ตามมาตรการการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ ท่ีจัดสรร

งบประมาณใหทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนก็จะ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทองถ่ินใหดี

ยิ่งข้ึน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก 

 

 
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 56,844,249.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 18,720,564.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,943,112.40 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 11,449.20 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 2,093,080.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 48,599,467.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,391,504.10 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 886,840.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 229,150.88 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 781,035.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 48,247.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 30,199,878.65 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 14,062,811.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,871,962.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 28,433,551.22 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,532,798.62 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,587,058.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,104,189.56 บาท

งบลงทุน จํานวน 161,350.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,048,155.04 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,871,962.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,516,907.26 2,135,000.00 2,462,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,180,211.80 1,026,500.00 1,137,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 267,836.34 250,000.00 280,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 895,120.00 925,000.00 925,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 278,560.00 202,000.00 60,000.00

หมวดรายได้จากทุน 10,000.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,148,635.40 4,543,500.00 4,869,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 30,777,260.92 27,946,482.00 31,726,580.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30,777,260.92 27,946,482.00 31,726,580.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 13,851,426.00 15,710,018.00 16,254,420.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,851,426.00 15,710,018.00 16,254,420.00

รวม 49,777,322.32 48,200,000.00 52,850,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,376,075.42 11,760,220.00 12,447,404.00

งบบุคลากร 13,102,223.00 15,244,360.00 16,039,160.00

งบดําเนินงาน 8,154,664.65 12,802,220.00 13,211,936.00

งบลงทุน 10,265,448.72 7,391,200.00 10,271,500.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,521,516.63 982,000.00 860,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,439,928.42 48,200,000.00 52,850,000.00

รวม 43,439,928.42 48,200,000.00 52,850,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,349,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,014,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,547,336

แผนงานสาธารณสุข 2,403,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,406,900

แผนงานเคหะและชุมชน 3,752,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 319,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 135,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,635,800

แผนงานการเกษตร 350,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,490,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,447,404

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 52,850,000





งาน

6,864,360 9,152,360
1 , 602 , 360 1 , 602 , 360

5 , 262 , 000 7 , 550 , 000

2,777,000 3,820,000
492 , 000 927 , 000

1 , 350 , 000 1 , 530 , 000

420 , 000 798 , 000

515 , 000 565 , 000

310,800 356,900
310 , 800 356 , 900

20,000 20,000
20 , 000 20 , 000

9,972,160 13,349,260

งาน

456,000 456,000
456 , 000 456 , 000

183,000 558,000
156 , 000 156 , 000

27 , 000 207 , 000

0 195 , 000

639,000 1,014,000

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ�
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหาร
ทั�วไป

งาน
บริหารงานคลัง รวมงบ

งบบุคลากร 2,288,000
       เงินเดือน (ฝ่าย 0

       เงินเดือน (ฝ่าย 2 , 288 , 000

งบดําเนินงาน 1,043,000
       ค่าตอบแทน 435 , 000

       ค่าใช้สอย 180 , 000

       ค่าวัสดุ 378 , 000

       ค่าสาธารณูปโภค 50 , 000

งบลงทุน 46,100
       ค่าครุภัณฑ์ 46 , 100

งบรายจ่ายอื�น 0

       รายจ่ายอื�น 0

                             3,377,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหาร
ทั�วไป

เกี�ยวกับการ
รักษาความ

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย

รวมงบ

งบบุคลากร 0

       เงินเดือน (ฝ่าย 0

งบดําเนินงาน 375,000
       ค่าตอบแทน 0

       ค่าใช้สอย 180 , 000

       ค่าวัสดุ 195 , 000

                             375,000



งาน

239,000 718,000
239 , 000 718 , 000

136,000 940,936
43 , 000 96 , 000

40 , 000 306 , 210

53 , 000 498 , 726

0 40 , 000

0 28,400
0 28 , 400

0 860,000
0 860 , 000

375,000 2,547,336

งาน

1,323,000 1,323,000
1 , 323 , 000 1 , 323 , 000

719,000 869,000
200 , 000 200 , 000

122 , 000 272 , 000

395 , 000 395 , 000

2 , 000 2 , 000

11,300 211,300
11 , 300 211 , 300

2,053,300 2,403,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งานบริหาร
ทั�วไป
เกี�ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวมงบ

งบบุคลากร 479,000
       เงินเดือน (ฝ่าย 479 , 000

งบดําเนินงาน 804,936
       ค่าตอบแทน 53 , 000

       ค่าใช้สอย 266 , 210

       ค่าวัสดุ 445 , 726

       ค่าสาธารณูปโภค 40 , 000

งบลงทุน 28,400
       ค่าครุภัณฑ์ 28 , 400

งบเงินอุดหนุน 860,000
       เงินอุดหนุน 860 , 000

                             2,172,336
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหาร
ทั�วไป
เกี�ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื�น

รวมงบ

งบบุคลากร 0

       เงินเดือน (ฝ่าย 0

งบดําเนินงาน 150,000
       ค่าตอบแทน 0

       ค่าใช้สอย 150 , 000

       ค่าวัสดุ 0

       ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 200,000
       ค่าครุภัณฑ์ 200 , 000

                             350,000

งานบริหาร
�



1,018,000
1 , 018 , 000

381,000
165 , 000

113 , 000

88 , 000

15 , 000

7,900
7 , 900

1,406,900

งาน

0 0 617,000
0 0 617 , 000

450,000 70,000 3,135,000
0 0 160 , 000

200 , 000 20 , 000 2 , 220 , 000

250 , 000 0 705 , 000

0 50 , 000 50 , 000

450,000 70,000 3,752,000

งาน

319,000
319 , 000

319,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

ทั�วไป
เกี�ยวกับ
สังคม

รวมงบ

งบบุคลากร 1,018,000
       เงินเดือน (ฝ่าย 1 , 018 , 000

งบดําเนินงาน 381,000
       ค่าตอบแทน 165 , 000

       ค่าใช้สอย 113 , 000

       ค่าวัสดุ 88 , 000

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ�ง

ปฏิกูล

       ค่าสาธารณูปโภค 15 , 000

งบลงทุน 7,900
       ค่าครุภัณฑ์ 7 , 900

งานบําบัดนํ�า
เสีย รวมงบ

งบบุคลากร 617,000

                             1,406,900
แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

       เงินเดือน (ฝ่าย 617 , 000

งบดําเนินงาน 2,615,000
       ค่าตอบแทน 160 , 000

       ค่าใช้สอย 2 , 000 , 000

       ค่าวัสดุ 455 , 000

       ค่าสาธารณูปโภค 0

                             3,232,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริม
และสนับสนุน

ความ
เข้มแข็งชุมชน

รวมงบ

งบดําเนินงาน 319,000
       ค่าใช้สอย 319 , 000

                             319,000

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ�น

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ

�

รวมงบ



100,000 135,000
100 , 000 125 , 000

0 10 , 000

100,000 135,000

งาน

2,514,800 2,514,800
2 , 514 , 800 2 , 514 , 800

1,054,000 1,554,000
275 , 000 275 , 000

200 , 000 600 , 000

477 , 000 677 , 000

2 , 000 2 , 000

0 9,567,000
0 9 , 567 , 000

3,568,800 13,635,800

งาน

350,000
350 , 000

350,000

แผนงานการพาณิชย์
งาน

ทองถน ท่องเที�ยว
งบดําเนินงาน 35,000
       ค่าใช้สอย 25 , 000

       ค่าวัสดุ 10 , 000

                             35,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหาร
ทั�วไป
เกี�ยวกับ

อุตสาหกรรม

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื�นฐาน

รวมงบ

งบบุคลากร 0

       เงินเดือน (ฝ่าย 0

งบดําเนินงาน 500,000
       ค่าตอบแทน 0

       ค่าใช้สอย 400 , 000

       ค่าวัสดุ 200 , 000

       ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 9,567,000

350,000

       ค่าที�ดินและ 9 , 567 , 000

                             10,067,000
แผนงานการเกษตร

       ค่าใช้สอย 350 , 000

                             350,000

งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและ
ป่าไม้

รวมงบ

งบดําเนินงาน

งานกิจการ
ประปา รวมงบ



240,000
240 , 000

1,150,000
25 , 000

220 , 000

155 , 000

750 , 000

100,000
100 , 000

1,490,000

งาน

12,447,404
12 , 447 , 404

12,447,404

งบบุคลากร 240,000
       เงินเดือน (ฝ่าย 240 , 000

งบดําเนินงาน 1,150,000
       ค่าตอบแทน 25 , 000

1,490,000

       ค่าใช้สอย 220 , 000

       ค่าวัสดุ 155 , 000

       ค่าสาธารณูปโภค 750 , 000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวมงบ

งบลงทุน 100,000
       ค่าครุภัณฑ์ 100 , 000

                             

งบกลาง 12,447,404
       งบกลาง 12 , 447 , 404

                             12,447,404



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,349,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,014,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,547,336

แผนงานสาธารณสุข 2,403,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,406,900

แผนงานเคหะและชุมชน 3,752,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 319,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 135,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,635,800

แผนงานการเกษตร 350,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,490,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,447,404

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 52,850,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ และโดยอนุมัติของนายอําเภอพุทธมณฑล

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 52,850,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
52,850,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร์)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

อนุมัติ

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

(นายอังกูร  สุ่นกุล)

ตําแหน่ง นายอําเภอพุทธมณฑล



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
อําเภอ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 3,335,305.75 2,168,032.58 2,349,299.42 2,000,000.00 15.00 % 2,300,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 156,636.56 72,798.44 86,023.84 60,000.00 8.33 % 65,000.00

     ภาษีป้าย 53,158.00 70,139.00 81,584.00 75,000.00 29.33 % 97,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,545,100.31 2,310,970.02 2,516,907.26 2,135,000.00 2,462,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 58.20 2,929.40 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 131,921.10 45,635.40 28,243.40 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 600,175.00 726,705.00 650,000.00 13.85 % 740,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 200.00 3,000.00 22,500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,130.00 970.00 1,830.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 571,540.00 26,490.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 7,730.00 2,100.00 6,420.00 4,500.00 0.00 % 4,500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 212,914.00 270,784.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 65,000.00 100,220.00 109,420.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

2,550.00 20,200.00 6,450.00 15,000.00 133.33 % 35,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 8,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 740.00 840.00 530.00 500.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 3,500.00 4,900.00 400.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 792,641.10 1,021,502.60 1,180,211.80 1,026,500.00 1,137,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 898,487.42 323,805.74 266,122.34 250,000.00 12.00 % 280,000.00

หน้า : 1/3วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  09:42:31



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 0.00 1,714.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 898,487.42 323,805.74 267,836.34 250,000.00 280,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 899,850.00 874,580.00 892,225.00 920,000.00 0.00 % 920,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 1,010.00 0.00 2,895.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 900,860.00 874,580.00 895,120.00 925,000.00 925,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 142,000.00 65,000.00 263,360.00 200,000.00 -75.00 % 50,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 1,000.00 200.00 15,200.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 143,000.00 65,200.00 278,560.00 202,000.00 60,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 5,395.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,395.00 0.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 491,747.35 404,584.72 574,722.68 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 6,855,536.05 7,746,546.70 7,564,848.53 7,500,000.00 9.33 % 8,200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,616,405.16 5,786,417.88 6,223,364.22 5,000,000.00 20.00 % 6,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 426,906.92 563,155.04 1,152,923.67 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

     ภาษีสุรา 1,817,651.88 1,808,880.60 1,897,824.21 1,800,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,131,952.50 3,890,917.10 4,573,533.02 3,500,000.00 85.71 % 6,500,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 4,002.00 1,522.00 1,002.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 45,337.85 53,633.78 65,743.56 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 101,502.37 70,989.07 68,165.03 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 11,320,036.00 5,931,891.00 8,654,624.00 9,323,482.00 7.26 % 10,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 1,010.00 510.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 2,347.40 2,638.40 0.00 400,000.00 75.77 % 703,080.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,813,425.48 26,262,186.29 30,777,260.92 27,946,482.00 31,726,580.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 6,032,178.00 5,281,379.00 13,851,426.00 15,710,018.00 3.47 % 16,254,420.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 6,032,178.00 5,281,379.00 13,851,426.00 15,710,018.00 16,254,420.00

รวมทุกหมวด 42,131,087.31 36,139,623.65 49,777,322.32 48,200,000.00 52,850,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 52,850,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,462,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 2,300,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 65,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 97,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,137,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 740,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 4,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 280,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 280,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 925,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 920,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,726,580 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 10,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 703,080 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,254,420 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,254,420 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080.00 532,080.00 532,080.00 532,080.00 0 % 532,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/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/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 90,476.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 0 % 90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 888,360.00 888,360.00 888,360.00 888,360.00 0 % 888,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,602,116.00 1,602,360.00 1,602,360.00 1,602,360.00 1,602,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,128,257.00 2,335,581.00 2,491,052.00 3,000,000.00 5.67 % 3,170,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 121,200.00 115,800.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 151,200.00 190,800.00 204,000.00 204,000.00 0 % 204,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 142,680.00 142,075.00 143,700.00 154,000.00 7.79 % 166,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 24,000.00 21,585.00 15,720.00 8,700.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,107,150.00 1,106,523.00 1,275,619.00 1,476,000.00 4.74 % 1,546,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
อําเภอพุทธมณฑล    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 108,000.00 93,224.00 106,232.00 95,800.00 -3.97 % 92,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,782,487.00 4,005,588.00 4,320,323.00 5,022,500.00 5,262,000

รวมงบบุคลากร 5,384,603.00 5,607,948.00 5,922,683.00 6,624,860.00 6,864,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 316,510.00 278,990.00 308,680.00 250,000.00 0 % 250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 246,600.00 197,000.00 146,100.00 190,000.00 22.11 % 232,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,937.00 12,310.00 3,870.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 577,047.00 488,300.00 458,650.00 455,000.00 492,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 155,986.32 98,850.28 98,096.29 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ 96,284.00 60,640.00 25,880.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังระดับ
ชาติและระดับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 233.33 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังระดับ
ชาติและระดับท้องถิน  2,832.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 187,093.55 146,560.00 128,917.00 150,000.00 33.33 % 200,000

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่ง
ใสในการทํางานคณะผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต
.มหาสวัสดิ

0.00 0.00 8,955.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ของ อบต.มหาสวัสดิ  

128,567.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
ท้องถิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ของ อบต.มหา
สวัสดิ

0.00 13,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสาร 0.00 0.00 8,700.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 194,167.88 86,470.53 69,029.38 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 765,930.75 406,720.81 340,577.67 705,000.00 1,350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 196,030.00 162,533.00 56,027.56 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,492.00 27,047.00 5,454.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,368.84 12,478.20 32,208.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 377.71 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,100.00 3,605.90 6,247.49 50,000.00 0 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  09:31:24 หน้า : 3/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 56,550.90 42,270.00 42,863.10 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,065.50 18,869.00 937.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 147,787.00 99,890.00 105,724.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุอืน 0.00 1,260.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 470,394.24 368,330.81 249,461.15 420,000.00 420,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 319,829.79 329,375.59 306,626.09 350,000.00 0 % 350,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 17,971.72 44,846.92 49,343.58 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,176.04 6,079.74 5,543.68 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,322.00 3,492.00 3,546.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 51,440.00 51,440.00 37,951.60 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 402,739.55 435,234.25 403,010.95 470,000.00 515,000

รวมงบดําเนินงาน 2,216,111.54 1,698,585.87 1,451,699.77 2,050,000.00 2,777,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองโทรศัพท์พืนฐาน 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 227,000

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0 % 0
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ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 9,800.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือเรือสแตนเลส 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จ้างเหมาติดตังเหล็กดัด 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังระบบกระจายเสียงชนิดไร้
สาย พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0.00 19,350.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล แบบ 
DSLR 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้ม/หม้อต้ม นําร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
  15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 16,000.00 100 % 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครืองพิมพ์ Mutifuntion  4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา   5,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์เลซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

เครืองสํารองไฟ 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,800

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 12,800.00 0.00 100 % 7,500

จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,600

จัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิด 
แบบ 16 ช่องสัญญาณ 0.00 0.00 0.00 16,490.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 33,073.73 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 356,273.73 95,650.00 98,900.00 1,465,390.00 310,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําประตูเหล็กทางเข้า-ออก 
ชนิดมีล้อเลือน 20,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพืนห้องสํานักงาน 77,783.65 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 97,883.65 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 454,157.38 95,650.00 98,900.00 1,465,390.00 310,800

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  09:31:24 หน้า : 6/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ
หรือสิงก่อสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 50,000.00 99,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 50,000.00 99,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 50,000.00 99,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 8,094,871.92 7,472,183.87 7,592,282.77 10,160,250.00 9,972,160

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 998,938.00 861,121.00 886,440.00 1,314,000.00 6.09 % 1,394,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 32,516.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 517,170.00 645,760.00 713,240.00 753,520.00 3.51 % 780,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 96,000.00 75,640.00 71,560.00 61,500.00 -21.95 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,654,108.00 1,615,037.00 1,713,240.00 2,195,020.00 2,288,000

รวมงบบุคลากร 1,654,108.00 1,615,037.00 1,713,240.00 2,195,020.00 2,288,000
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 133,340.00 119,170.00 135,060.00 200,000.00 15 % 230,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 129,600.00 106,600.00 114,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,826.00 8,677.00 10,910.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 272,766.00 234,447.00 259,970.00 405,000.00 435,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 13,823.21 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 66,870.00 41,600.00 24,200.00 80,000.00 0 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 28,013.00 31,810.00 19,290.00 40,000.00 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 94,883.00 73,410.00 57,313.21 140,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,313.80 148,861.60 79,968.00 170,000.00 -29.41 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 2,415.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 19,060.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 4,474.74 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 109,880.00 149,940.00 168,545.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 166,193.80 298,801.60 274,462.74 418,000.00 378,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,962.00 27,568.00 46,693.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,962.00 27,568.00 46,693.00 70,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 564,804.80 634,226.60 638,438.95 1,033,000.00 1,043,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 12,050.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 4,815.00 0.00 100 % 5,300

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 787,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 8,950.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -50 % 16,000

เครืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 0.00 0.00 0.00 15,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,100

เครืองสํารองไฟ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 3,200.00 5,600.00 -55.36 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,500.00 806,050.00 131,265.00 53,000.00 46,100

รวมงบลงทุน 23,500.00 806,050.00 131,265.00 53,000.00 46,100

รวมงานบริหารงานคลัง 2,242,412.80 3,055,313.60 2,482,943.95 3,281,020.00 3,377,100

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 10,337,284.72 10,527,497.47 10,075,226.72 13,441,270.00 13,349,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 87,520.00 304,708.00 287,349.00 308,000.00 3.57 % 319,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 18,193.00 112,800.00 116,760.00 122,000.00 -7.38 % 113,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,870.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 109,583.00 441,508.00 428,109.00 454,000.00 456,000

รวมงบบุคลากร 109,583.00 441,508.00 428,109.00 454,000.00 456,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 9,400.00 32,029.00 34,000.00 40,000.00 75 % 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 27,720.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 12,000.00 37,950.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,205.00 9,975.00 13,870.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 27,605.00 107,674.00 83,870.00 126,000.00 156,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 432.00 7,321.01 6,581.77 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000.00 7,785.00 21,856.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 5,885.00 4,150.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 10,432.00 20,991.01 32,587.77 35,000.00 27,000

รวมงบดําเนินงาน 38,037.00 128,665.01 116,457.77 161,000.00 183,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 147,620.00 570,173.01 544,566.77 615,000.00 639,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดตังและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 
2561

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการจัดตังและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการตังด่านตรวจและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 0.00 18,660.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตังด่านตรวจและเฝ้าระวัง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ช่วงเทศกาลวัน
ขึนปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
ประจําปี 2560

0.00 0.00 22,610.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน สถาน
ศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2560

0.00 0.00 29,650.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน สถาน
ศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,274.65 49,808.50 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 29,534.65 102,068.50 240,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 4,050.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,326.00 61,220.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 81,179.20 83,487.80 61,970.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 9,700.00 0.00 0.00 35,000.00 -71.43 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 6,600.00 29,500.00 12,000.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุอืน 250.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 102,055.20 174,207.80 78,020.00 255,000.00 195,000

รวมงบดําเนินงาน 102,055.20 203,742.45 180,088.50 495,000.00 375,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต์    24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ    48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ข้อแยกทองเหลือง 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สายดับเพลิงแบบรับเบอร์ไลด์ไนโตร  27,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หัวฉีดนําดับเพลิง Fox แบบม่านนํา  29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจชนิดมีล้อ 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 125,350.50 49,648.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 283,470.50 49,648.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 283,470.50 49,648.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 385,525.70 253,390.45 180,088.50 495,000.00 375,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 533,145.70 823,563.46 724,655.27 1,110,000.00 1,014,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 197,534.00 239,719.00 20,120.00 8,000.00 2,887.5 % 239,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 317,534.00 239,719.00 20,120.00 8,000.00 239,000

รวมงบบุคลากร 317,534.00 239,719.00 20,120.00 8,000.00 239,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 27,950.00 19,800.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 22,150.00 39,000.00 3,000.00 42,000.00 -88.1 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 50,100.00 58,800.00 3,000.00 55,000.00 43,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 4,621.50 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,500.00 0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,977.00 2,690.00 2,000.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 6,477.00 7,311.50 2,000.00 25,000.00 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,957.00 16,565.00 14,084.10 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,351.00 13,681.00 9,838.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,600.00 9,780.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอืน 0.00 470.80 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 13,908.00 40,496.80 23,922.10 90,000.00 53,000

รวมงบดําเนินงาน 70,485.00 106,608.30 28,922.10 170,000.00 136,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ม่านบังแดดพร้อมอุปกรณ์ 0.00 30,174.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 30,174.00 0.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการจัดทําป้ายบอกทางสถานศึกษา 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 49,974.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 388,019.00 396,301.30 49,042.10 178,000.00 375,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 239,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 108,000.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 12,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 120,000.00 240,000.00 240,000.00 479,000

รวมงบบุคลากร 0.00 120,000.00 240,000.00 240,000.00 479,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 18,000.00 18,000.00 36,000.00 38.89 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 18,000.00 18,000.00 39,000.00 53,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

โครงการเพิมศักยภาพและเรียนรู้นอก
สถานที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

โครงการฟันสวยด้วยมือเรา 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 152,400.00 207,100.00 204,600.00 198,000.00 9.7 % 217,210

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 154,400.00 212,100.00 204,600.00 233,000.00 266,210

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 522,970.80 504,319.00 467,722.40 475,220.00 -7.26 % 440,726

วัสดุการศึกษา 45,900.00 15,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 568,870.80 519,319.00 467,722.40 480,220.00 445,726
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 2,464.40 24,804.56 40,000.00 -25 % 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 2,464.40 24,804.56 55,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 723,270.80 751,883.40 715,126.96 807,220.00 804,936

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

เครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 8,790.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้กระจกใส ชนิดบานเลือน 2 ชัน 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,300

โต๊ะเอนกประสงค์ 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเล่น DVD พร้อมลําโพง 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดวือเครืองขยายเสียง สําหรับช่วยการ
เรียนการสอน พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

พัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 18 นิว 0.00 5,085.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 
นิว 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ยาสามัญ 0.00 500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้อเนกประสงค์ 0.00 4,950.00 0.00 0.00 0 % 0

เตียงพร้อมทีนอน 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเล่นสนาม 0.00 0.00 0.00 155,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 129,125.00 4,500.00 155,000.00 28,400

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานทีด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

0.00 593,164.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ตงมหาสวัสดิ 0.00 77,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 670,264.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 799,389.00 4,500.00 155,000.00 28,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,105,200.00 1,084,245.00 1,010,000.00 932,000.00 -100 % 0

สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง
โยง ตามโครงการยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลโรงเรียน
บ้านคลองโยง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 1,105,200.00 1,084,245.00 1,010,000.00 932,000.00 860,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,105,200.00 1,084,245.00 1,010,000.00 932,000.00 860,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,828,470.80 2,755,517.40 1,969,626.96 2,134,220.00 2,172,336

รวมแผนงานการศึกษา 2,216,489.80 3,151,818.70 2,018,669.06 2,312,220.00 2,547,336

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 333,060.00 383,580.00 396,060.00 665,000.00 8.27 % 720,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 453,680.00 488,250.00 496,440.00 508,000.00 2.36 % 520,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 65,850.00 63,090.00 59,460.00 51,000.00 -19.61 % 41,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 894,590.00 976,920.00 993,960.00 1,266,000.00 1,323,000

รวมงบบุคลากร 894,590.00 976,920.00 993,960.00 1,266,000.00 1,323,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 69,360.00 100,000.00 74,930.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 45,000.00 42,000.00 38,500.00 54,000.00 29.63 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,000.00 22,000.00 25,000.00 40,000.00 -32.5 % 27,000

รวมค่าตอบแทน 125,360.00 164,000.00 138,430.00 197,000.00 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 18,342.06 17,726.99 17,723.65 31,200.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,400.00 0.00 1,389.04 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,943.00 29,482.37 12,413.78 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 27,685.06 47,209.36 31,526.47 116,200.00 122,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,447.40 23,887.00 22,937.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 18,340.91 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,154.85 83,682.97 86,453.80 75,000.00 33.33 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 99,000.00 109,860.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 119,910.00 48,670.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 4,500.00 10,600.00 2,000.00 900 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 11,520.00 14,400.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,890.00 49,580.00 33,540.00 80,000.00 25 % 100,000

วัสดุอืน 0.00 1,155.60 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 261,922.25 343,216.48 263,390.80 332,000.00 395,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 187.00 5,000.00 -60 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 187.00 5,000.00 2,000

รวมงบดําเนินงาน 414,967.31 554,425.84 433,534.27 650,200.00 719,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 3,500.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

เครืองปรับอากาศ 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 6,206.00 0.00 0 % 0

ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร 2,675.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0 % 5,300

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) (โอนตังจ่ายรายการ
ใหม่)

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
(โอนตังจ่ายรายการใหม่) 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 7,991.83 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,166.83 32,500.00 36,206.00 59,800.00 11,300

รวมงบลงทุน 14,166.83 32,500.00 36,206.00 59,800.00 11,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,323,724.14 1,563,845.84 1,463,700.27 1,976,000.00 2,053,300

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการป้องกันปัญหาโรคเอดส์และโรค
ทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน ประจําปี 
2560

0.00 0.00 7,862.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าตําบลมหาสวัสดิ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการรู้เท่าทันป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 0.00 4,632.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
โรคติดต่อ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการตําบลมหา
สวัสดิ 14,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการแอโรบิคเพือสุขภาพตําบลมหา
สวัสดิ 18,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,560.00 4,632.00 7,862.00 50,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 32,560.00 4,632.00 7,862.00 50,000.00 150,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 0.00 0.00 195,700.00 0.00 0 % 0

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่
บ้าน 0.00 196,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 196,000.00 195,700.00 0.00 200,000

รวมงบลงทุน 0.00 196,000.00 195,700.00 0.00 200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 0.00 80,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 0.00 80,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 62,560.00 230,632.00 203,562.00 130,000.00 350,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,386,284.14 1,794,477.84 1,667,262.27 2,106,000.00 2,403,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 319,800.00 469,589.00 509,880.00 545,000.00 6.24 % 579,000

เงินประจําตําแหน่ง 21,677.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 323,700.00 337,320.00 349,200.00 363,480.00 3.99 % 378,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -20.83 % 19,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 689,177.00 872,909.00 925,080.00 974,480.00 1,018,000

รวมงบบุคลากร 689,177.00 872,909.00 925,080.00 974,480.00 1,018,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 66,400.00 69,000.00 72,010.00 76,000.00 0 % 76,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 3,780.00 3,360.00 6,000.00 0 % 6,000

ค่าเช่าบ้าน 41,400.00 57,900.00 64,800.00 78,000.00 0 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,260.00 6,660.00 4,500.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 112,060.00 137,340.00 144,670.00 165,000.00 165,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 1,500.00 4,613.50 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,580.00 51,560.00 48,970.00 70,000.00 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

0.00 0.00 8,412.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
สําหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 0.00 0.00 5,748.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 500.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 7,580.00 53,560.00 67,743.50 103,000.00 113,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,112.80 27,775.00 11,320.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 858.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 6,202.00 7,932.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 19,440.00 19,120.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,112.80 54,275.00 38,372.00 76,000.00 88,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 4,283.00 5,011.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 4,283.00 5,011.00 15,000.00 15,000

รวมงบดําเนินงาน 120,752.80 249,458.00 255,796.50 359,000.00 381,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก 0.00 3,745.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กทึบ ชนิดบานเลือน 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 158,795.00 0.00 0.00 7,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องสุขา 0.00 265,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพืนห้องสํานักงาน 0.00 17,393.92 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 282,393.92 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 441,188.92 0.00 0.00 7,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 809,929.80 1,563,555.92 1,180,876.50 1,333,480.00 1,406,900

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 809,929.80 1,563,555.92 1,180,876.50 1,333,480.00 1,406,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 300 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 114,203.00 110,000.00 81.82 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 114,203.00 160,000.00 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 114,203.00 220,000.00 450,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 417,124.52 563,829.01 1,412,516.63 1,281,694.31 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 417,124.52 563,829.01 1,412,516.63 1,281,694.31 0

รวมงบเงินอุดหนุน 417,124.52 563,829.01 1,412,516.63 1,281,694.31 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 417,124.52 563,829.01 1,526,719.63 1,501,694.31 450,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000.00 432,000.00 476,877.00 550,000.00 -0.91 % 545,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 48,000.00 57,548.00 72,000.00 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,000.00 480,000.00 534,425.00 622,000.00 617,000

รวมงบบุคลากร 480,000.00 480,000.00 534,425.00 622,000.00 617,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 36,000.00 100,000.00 36,000.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,820.00 25,200.00 35,280.00 50,000.00 20 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 65,820.00 125,200.00 71,280.00 150,000.00 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย 790,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 786,160.00 804,725.00 2,000,000.00 -15 % 1,700,000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 30,000.00 19,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 0.00 0.00 119,550.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,930.00 15,130.95 53,462.05 90,000.00 122.22 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 825,780.00 821,090.95 977,737.05 2,240,000.00 2,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 95,963.00 49,800.00 49,980.00 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 4,600.00 2,000.00 1,400 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 132,910.00 121,640.10 141,380.00 241,000.00 24.48 % 300,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 18,400.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุอืน 700.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 229,573.00 171,440.10 214,360.00 298,000.00 455,000

รวมงบดําเนินงาน 1,121,173.00 1,117,731.05 1,263,377.05 2,688,000.00 2,615,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซือรถบรรทุกขยะ แบบอัด
ท้าย 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,601,173.00 3,997,731.05 1,797,802.05 3,310,000.00 3,232,000

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 8,491.20 1,792.63 855.95 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,491.20 1,792.63 855.95 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 8,491.20 1,792.63 855.95 70,000.00 70,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 8,491.20 1,792.63 855.95 70,000.00 70,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,026,788.72 4,563,352.69 3,325,377.63 4,881,694.31 3,752,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  09:31:25 หน้า : 29/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายอืนๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการ อบต. เคลือนทีออกหน่วย
บริการประชาชน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถินเพือจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบูรณาการจัดทําแผนหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 0.00 22,369.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือจัดทําแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิน

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือจัดทําแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0.00 0.00 3,675.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดทําบัญชีให้กับกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทัวไป 0.00 0.00 7,932.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเจ้าบ้านน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 0.00 17,132.00 17,152.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นําชุมชน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

0.00 201,182.00 170,232.00 0.00 100 % 220,000
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และผู้นําชุมชน 
ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
มหาสวัสดิ

181,525.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรม
อาชีพระยะสันแก่ประชาชนทีว่างงาน ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ทีต้องการ
อาชีพเสริม

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึก
อบรมอาชีพหลักสูตรระยะสันให้แก่
ประชาชนตําบลมหาสวัสดิ

0.00 18,832.00 18,452.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -25 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 194,025.00 259,515.00 217,443.00 150,000.00 319,000

รวมงบดําเนินงาน 194,025.00 259,515.00 217,443.00 150,000.00 319,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตังชุดเครืองเสียงกระจายข่าว 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 244,025.00 259,515.00 217,443.00 150,000.00 319,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 244,025.00 259,515.00 217,443.00 150,000.00 319,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่
บ้าน 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิน 33,177.50 28,741.50 43,578.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้อง
ถิน และวันสําคัญทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 3,215.69 521.95 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 33,177.50 28,741.50 43,578.00 83,215.69 100,000

รวมงบดําเนินงาน 33,177.50 28,741.50 43,578.00 83,215.69 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 33,177.50 28,741.50 43,578.00 83,215.69 100,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตร
ตําบลมหาสวัสดิ อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

0.00 0.00 69,430.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 69,430.00 60,000.00 25,000

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 69,430.00 110,000.00 35,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ 0.00 0.00 107,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือเต็นท์สนามอเนกประสงค์ โครง
สร้างเหล็ก  0.00 0.00 98,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0.00 201,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถชมวิวไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อม
เครืองชาร์จแบตเตอร๊ 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 701,000.00 205,500.00 0.00 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างแพลากจูง 0.00 1,279,408.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 1,279,408.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 1,980,408.00 205,500.00 0.00 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 1,980,408.00 274,930.00 110,000.00 35,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 131,177.50 2,009,149.50 318,508.00 193,215.69 135,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 701,732.00 909,688.00 795,120.00 857,000.00 39.21 % 1,193,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,880.00 2,650.00 0.00 56,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 156,180.00 172,990.00 176,520.00 189,000.00 5.71 % 199,800

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,025.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 941,224.00 972,000.00 963,870.00 959,000.00 1.36 % 972,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 104,579.00 108,000.00 107,096.00 112,500.00 -4 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,962,620.00 2,207,328.00 2,084,606.00 2,215,500.00 2,514,800

รวมงบบุคลากร 1,962,620.00 2,207,328.00 2,084,606.00 2,215,500.00 2,514,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 149,590.00 159,400.00 162,760.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,300.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 93,000.00 111,300.00 93,900.00 108,500.00 38.25 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,400.00 5,710.00 6,170.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 253,290.00 276,410.00 262,830.00 233,500.00 275,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 47,631.00 4,645.21 28,260.69 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,800.00 33,068.00 16,300.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,756.10 85,120.42 44,701.35 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 89,187.10 122,833.63 89,262.04 180,000.00 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,753.00 12,228.00 15,827.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 98,260.00 148,593.80 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 31,665.01 6,970.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 269,998.30 184,965.99 251,682.20 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุการเกษตร 7,712.50 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 18,502.00 19,000.00 9,000.00 122.22 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,416.00 29,608.00 59,030.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0.00 2,580.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุอืน 8,639.00 0.00 1,600.00 20,000.00 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 457,443.81 403,447.79 347,139.20 532,000.00 477,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000

รวมงบดําเนินงาน 799,920.91 802,691.42 699,231.24 947,500.00 954,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 5,778.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองเจาะกระดาษ 0.00 4,890.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองโทรศัพท์พืนฐาน 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองเย็บกระดาษ 0.00 950.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสารชนิด 20 ช่อง 2,675.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 3 ล้อ อเนกประสงค์ 
แบบกระบะบรรทุกท้าย 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา 0.00 0.00 0.00 575,000.00 -100 % 0

รถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว 
ชนิดตังพืน 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครืองสูบนําใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) 0.00 71,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองตัดคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสกัดคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายถาพนึง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 26,850.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 57,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียหรือตัด 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญาณดาวเทียม 
แบบพกพา 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

เทปวัดระยะ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว) 

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,700.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) สําหรับกระดาษ A3  0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 3,480.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,711,933.00 162,940.00 91,850.00 928,200.00 0

รวมงบลงทุน 2,711,933.00 162,940.00 91,850.00 928,200.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,474,473.91 3,172,959.42 2,875,687.24 4,091,200.00 3,468,800

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 91,962.00 180,000.00 194,500.00 100,000.00 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 91,962.00 180,000.00 194,500.00 100,000.00 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 195,969.23 148,969.05 168,787.33 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 195,969.23 148,969.05 168,787.33 200,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 287,931.23 328,969.05 363,287.33 300,000.00 600,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ASPHALTIC CONCRETE  บริเวณ
ซอยเชือมระหว่างคลองโยงกับถนนสาย
ลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ หมู่ที 4 

0.00 0.00 620,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก
คอนกรีต บริเวณเลียบคลองปฏิรูป 2 ช่วง
ที 2 หมู่ที 3

0.00 447,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายชีทางไปแหล่งท่อง
เทียวในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ

0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ริม
คลองโรงเจ  หมู่ 1  0.00 305,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิจู 
หมู่ 1  

0.00 0.00 948,606.72 0.00 0 % 0

โครงการต่อเติมรัวพร้อมประตูเหล็ก
แบบรางเลือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.มหาสวัสดิ

0.00 54,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนาม
บาสเกตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที ๔ 0.00 0.00 1,386,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ หมู่ที ๑

0.00 0.00 740,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโรงเจ 
หมู่ที 1 0.00 0.00 879,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา บริเวณคลอง
เลียบทางรถไฟ หมู่ที 1 0.00 38,037.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล. ป้องกัน
ตลิง ริมคลองกํานันขาว ฝังทิศตะวันตก 
หมู่ที 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,868,000

โครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล. ป้องกัน
ตลิง ริมคลองปฏิรูป 2 ช่วงที 2 หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,107,000

โครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล.ป้องกัน
ตลิง และปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมราวกัน
ตก บริเวณริมคลองโรงเจ หมู่ที 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,462,000

โครงการก่อสร้างเขือนกันดินบริเวณริม
คลองโรงเจ ช่วงที ๒ หมู่ที ๑ 990,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเขือนกันดินริม
คลองมหาสวัสดิ หมู่ที ๒ 95,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ASPHALTIC CONCRETE ซอยบ้าน
นายวิม หมู่ที ๑ 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที ๑  1,694,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัสติ
คคอนกรีต สายเลียบคลองปฏิรูป 2 หมู่ที 
3

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัสติ
คคอนกรีต สายเลียบคลองมหาสวัสดิ
จากบริเวณบ้านนายประเสริฐ  สวัสดี-เขต
ติดต่อตําบลลานตากฟ้า หมู่ที 1

170,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
คคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายบุ้น หมู่ 
1

0.00 0.00 384,999.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
คคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทย
ทวี หมู่ 3

0.00 0.00 1,499,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางเท้ารอบสวน
สาธารณะ  หมู่ที ๔ 255,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบคลองควาย 
ตรงข้ามหมู่บ้านกิตติชัย 14 หมู่ที 4 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายต้อนรับโครงสร้าง
เหล็ก 0.00 412,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้าม
คลองปฏิรูป 1 (ฝังคลองโยง) หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 1,434,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณบ้านนายเสนาะ สวัสดิบูญ หมู่ที 1 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถมดินปรับปรุง/ซ่อมแซมไหล่
ทาง บริเวณคลองปฏิณูป 2 จากทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 3 ถึง ถนนลาดยางสาย
ประชาร่วมใจ หมู่ที 3

0.00 74,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 473,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามคลอง
ปฏิรูป ๑ (สองข้าง) หมู่ที ๑, ๒   190,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามคลอง
ปฏิรูป ๒ หมู่ที ๓   180,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้า
อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านพฤกษา 4 
หมู่ 4 

0.00 0.00 620,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหา
สวัสดิ  หมู่ที 1 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโรงเจ 
หมู่ 1 0.00 0.00 570,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปูแผ่นทางเท้าบริเวณริมคลอง
ปฏิรูป ๒  437,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา พร้อมถมดิน 
บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

0.00 0.00 313,604.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อลอดถนน หมู่ที ๒ 0.00 0.00 97,000.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 0.00 1,808,000.00 -100 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -20 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงทีดิน
และสิงก่อสร้างต่าง ๆ 65,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขือนกันดิน 
และปูแผ่นทางเท้า บริเวณคลองมหา
สวัสดิ

0.00 3,520,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที ๑ 0.00 0.00 285,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา 
4 โดยใช้ ASPHALTIC 
CONCRETE    

151,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอย
บ้านครูแมว  หมู่ 3 0.00 0.00 37,500.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอย
บ้านครูแมว หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 50,700.00 -100 % 0
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โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอย
บ้านนางวาด สุขสําราญ หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 29,800.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยยิง
เจริญ หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 44,700.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเลียบ
ทางรถไฟ (หน้าโรงเรียนบ้านคลองมหา
สวัสดิ) หมู่ 1

0.00 0.00 114,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอย
บ้านกํานันขาว  หมู่ที  ๔ 91,264.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอย
บ้านนายจิว   หมู่ที  ๓   210,945.77 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนนบริเวณซอย
เลียบคลองควาย  หมู่ที  ๑    74,542.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าจ้างสํารวจ ออกแบบ รับรองแบบ และ
ควบคุมการก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,055,851.77 5,152,237.00 8,494,709.72 3,940,200.00 9,567,000

รวมงบลงทุน 5,055,851.77 5,152,237.00 8,494,709.72 3,940,200.00 9,567,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 5,343,783.00 5,481,206.05 8,857,997.05 4,240,200.00 10,167,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,818,256.91 8,654,165.47 11,733,684.29 8,331,400.00 13,635,800

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 195,300.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวยนําใส 19,850.00 14,060.00 49,500.00 80,000.00 25 % 100,000

โครงการทําดีเพือพ่อ ประชารัฐรวมพลัง 
รังสรรค์ตําบลมหาสวัสดิสะอาด (Bin 
Cleaning Year)

0.00 0.00 62,898.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ 
กิจกรรม "รวมพลังแหล่งความภักดี"

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 91,050.00 200,000.00 189,950.00 42,500.00 135.29 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 306,200.00 214,060.00 302,348.00 180,000.00 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 39,648.50 105,631.75 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 39,648.50 105,631.75 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 306,200.00 253,708.50 407,979.75 180,000.00 350,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลองแยกคลองกํานัน
ขาว  หมู่ 2 0.00 0.00 0.00 76,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 76,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 76,000.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 306,200.00 253,708.50 407,979.75 256,000.00 350,000

รวมแผนงานการเกษตร 306,200.00 253,708.50 407,979.75 256,000.00 350,000
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แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000

รวมงบบุคลากร 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000.00 20,000.00 18,000.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 840.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 20,840.00 20,000.00 18,000.00 25,000.00 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 8,500.00 76,028.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 10,600.00 0.00 105,000.00 90.48 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 19,100.00 76,028.00 125,000.00 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 37,172.87 66,248.05 71,704.69 290,000.00 -48.28 % 150,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 37,172.87 66,248.05 71,704.69 295,000.00 155,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 710,337.84 619,002.26 570,328.94 500,000.00 40 % 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,797.60 0.00 411,290.88 1,264,500.00 -96.05 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 712,135.44 619,002.26 981,619.82 1,764,500.00 750,000

รวมงบดําเนินงาน 770,148.31 724,350.31 1,147,352.51 2,209,500.00 1,150,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณหอถังประปา โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลมหาสวัสดิ หมู่ที 4

0.00 0.00 491,400.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณหอถังประปาโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ หมู่ที ๑

0.00 0.00 491,400.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 84,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่
บ้าน(บาดาล) หมู่ที 4 0.00 0.00 24,018.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 84,910.00 0.00 1,006,818.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 84,910.00 0.00 1,006,818.00 50,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 1,115,058.31 964,350.31 2,394,170.51 2,499,500.00 1,490,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,115,058.31 964,350.31 2,394,170.51 2,499,500.00 1,490,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 225,837.00 240,329.00 260,489.00 278,000.00 0 % 278,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 7,276,900.00 8,761,200.00 7 % 9,374,400

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,238,400.00 1,641,600.00 2.34 % 1,680,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 66,000.00 72,000.00 72,000.00 16.67 % 84,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 2,317.62 145,806.00 157.22 % 375,048

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 193,200.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -83.33 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 300,000.00 330,000.00 341,020.00 421,614.00 -13.2 % 365,956

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 40,272.46 34,948.80 34,948.80 35,000.00 0 % 35,000

รวมงบกลาง 819,309.46 871,277.80 9,376,075.42 11,585,220.00 12,447,404

รวมงบกลาง 819,309.46 871,277.80 9,376,075.42 11,585,220.00 12,447,404
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบกลาง 819,309.46 871,277.80 9,376,075.42 11,585,220.00 12,447,404

รวมแผนงานงบกลาง 819,309.46 871,277.80 9,376,075.42 11,585,220.00 12,447,404

รวมทุกแผนงาน 30,743,950.06 35,436,432.66 43,439,928.42 48,200,000.00 52,850,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
อําเภอ พุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 52,850,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,972,160 บาท
งบบุคลากร รวม 6,864,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,602,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอัตราเดือน
ละ 21,120 บาท   และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท   โดยคํานวณตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  950  บาท  โดยคํานวณตามบัญชีอัตราค่าตอบ
แทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตรา
เดือนละ  950 บาท โดยคํานวณตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,560  บาท โดยคํานวณตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด อบต.)  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 888,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 11,610 บาท รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 9,500 บาท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 6 คน ในอัตราเดือนละ 7,560 บาทต่อคน และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท โดยคํานวณ
ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557 (สํานักงานปลัด อบต.)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,262,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ
จํานวน 9  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ, เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นิติกร และค่าตอบแทนราย
เดือน ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน ระดับสูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที
กําหนดและอืนๆ  ทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบทีกําหนดและอืนๆ ทีเกียวข้อง (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 166,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,546,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 92,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.) 

งบดําเนินงาน รวม 2,777,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 492,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือ
สังการกําหนด      
- เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และ
ลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2558 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ  
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ คณะกรรมการสอบ
สวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 และตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด   
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
- ค่าติดตังไฟฟ้า เป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา เป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา และค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง การปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ  
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- ค่ารับรอง         จํานวน   2,500   บาท
          เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มา
นิเทศงานตรวจงาน เยียมชมกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548 (สํานักงานปลัด อบต.) 
- ค่าเลียงรับรอง    จํานวน   2,500   บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรอง และค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้
รับแต่งตังตามกฎหมายหรือกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ ฯ หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกกระ
ทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548
 (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังระดับชาติและระดับท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังระดับชาติและระดับท้องถิน อีกทังให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตัง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง  การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
5) ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม  หรือตามหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระโอกาสทีจําเป็น และมี
ความสําคัญ   ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
  พฤศจิกายน 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ครัง
ละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
3) ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่า
วัสดุ  ธงตราสัญลักษณ์  ภาพพระบรมยาลักษณ์  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
5) ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง    
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 125
  ลําดับที 2  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมเพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการทํางานคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.มหาสวัสดิ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  หรือตามหนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 หน้า 131 ลําดับที 1  (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล   โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 หรือตามหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 132 ลําดับที 4 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  หรือตามหนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 หน้า 132 ลําดับที 5 (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น หอกระจายข่าว เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ เครืองเสียง ซ่อมบํารุง
รักษายานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที  19  มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  หรือตามหนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค   (สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น    ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 515,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ อาคารสถานทีทีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ                (สํานักงานปลัด อบต.)    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที
ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ        (สํานักงานปลัด อบต.)

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

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสือสาร
ข้อมูล ระบบสือสารอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครืองและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจํา
เป็น ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 310,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 310,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 227,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)   จํานวน  6 เครือง  ราคารวมค่าติดตัง  ดังนี
           - เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน   เป็นขนาดไม่ตํา
กว่า 44,000 บีทียู  จํานวน  2  เครือง ๆ ละ 53,300 บาท เป็น
เงิน 106,600  บาท
          - เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน    เป็นขนาดไม่ตํา
กว่า 20,000 บีทียู  จํานวน  3  เครือง ๆ ละ 30,600 บาท เป็น
เงิน  91,800  บาท
          - เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน    เป็นขนาดไม่ตํา
กว่า 18,000 บีทียู  จํานวน  1  เครือง ๆ ละ 28,600 บาท เป็น
เงิน  28,600  บาท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
          1. ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
          2. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
          3. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric)  หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้
          4. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
          5. การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สาย
ไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
          โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที  19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  และตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561  บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1/2561
  ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 102 ลําดับที  8 ,9 (สํานักงานปลัด อบต.)

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้มเอกสาร แบบ 20 ช่อง  จํานวน 2 ตู้ ๆ
 ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาใน
ท้องถินเป็นเกณฑ์
          1. วัตถุประสงค์ : เพือใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 
          2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากตู้ใส่แฟ้มเอกสารไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน
          3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวก
รวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร้อย  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 6
  หน้า 102  ลําดับที  6 (สํานักงานปลัด อบต.)
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ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500
 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน
          - มีมือจับชนิดบิด
          - มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
          - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
          ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ เดือน มกราคม 2561 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 102  ลําดับที  5 (สํานักงานปลัด อบต.)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน  2 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท เป็น
เงิน 32,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 7
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 133 ลําดับที 13 (สํานักงานปลัด อบต.)
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เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

จํานวน 7,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1  (27 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 7,900 บาท      มีคุณลักษณะพืนฐาน   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  ข้อ 45
  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
หน้า 134 ลําดับที 15 (สํานักงานปลัด อบต.)

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 11,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน  2
 เครือง ๆ   
ละ 5,900 บาท  เป็นเงิน 11,800 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน   
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 61
 และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 101 ลําดับที  3  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน   
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 61
 และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 134 ลําดับที 14 (สํานักงานปลัด อบต.)
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จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว
จํานวน 2 จอ ๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท มีคุณลักษณะพืน
ฐาน   
- มีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz  
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  ข้อ 59
 และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 6  หน้า 102  ลําดับที 4  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการศึกษาพัฒนาระบบงานในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในด้านต่าง ๆ การบริหารจัดการระบบ  การจ้างสถาบัน
หรือองค์กรทีเป็นกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  การจ้างทีปรึกษาพัฒนาระบบการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561 -2564)  ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 132 ลําดับที 7 (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,377,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,288,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,288,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,394,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ  และค่าตอบแทนราย
เดือน ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน ระดับสูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที
กําหนดและอืนๆ  ทีเกียวข้อง (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบทีกําหนดและอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 780,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ  จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,043,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 230,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสังการทีเกียวข้อง
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156 ลงวันที 19
กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และกฎหมาย หนังสือสังการทีเกียวข้อง
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
- ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ  
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 15536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสัง
การอืนทีเกียวข้อง
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541  
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม  หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง  (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนที
เกียวข้อง (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 378,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   (กองคลัง)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค   (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองคลัง)

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองคลัง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสือสาร
ข้อมูล ระบบสือสารอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครืองและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจํา
เป็น ฯลฯ  (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 46,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถินเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : ทดแทนของเดิมทีชํารุด 
2. เหตุผลความจําเป็น :  เก้าอีทีมีอยู่เดิมชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้งาน  
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีเก้าอีเพียงพอต่อการใช้งาน
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 103
 ข้อ12 (กองคลัง)

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4
 ฟุต จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,300 บาท เป็นเงิน  5,300  บาท  เนืองจาก
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ได้สอบถามราคาในท้องถินเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : ทดแทนของเดิมทีชํารุด 
2. เหตุผลความจําเป็น :  ครุภัณฑ์ทีมีอยู่เดิมชํารุดเสียหายตามสภาพอายุ
การใช้งาน  
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน  
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า  134 ข้อ 20  (กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน  1 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท เป็น
เงิน 16,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 7
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 133  ลําดับที  13 (กองคลัง)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท   มี
คุณลักษณะพืนฐาน   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที  (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 16
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 134  ลําดับที 15  (กองคลัง)
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 7,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 7,100 บาท เป็นเงิน 7,100 บาท   มีคุณลักษณะ
พืนฐาน   
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom   
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 16
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 103  ลําดับที  11  (กอง
คลัง)    

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงิน 2,500 บาท   มีคุณลักษณะพืนฐาน   
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 61
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 134  ลําดับที  14  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 639,000 บาท
งบบุคลากร รวม 456,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 456,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 319,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 113,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 183,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และกฎหมาย  หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  หรือผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามคําสังทีได้
รับมอบหมาย โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 และตามระเบียบหรือหนังสือสังการอืนที
เกียวข้อง  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ  เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 375,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  อาทิ  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด/ปิด  ค่าเอกสารค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตามอํานาจหน้าที
มาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  3  หน้า 114 ลําดับที 5  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
โครงการตังด่านตรวจและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ช่วงเทศกาลวัน
ขึนปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ อาทิ อาหารและเครือง
ดืม ค่าเบียเลียง ไฟฉาย กระบอง เสือสะท้อนแสง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องจําเป็น ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ
.ศ. 2552 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที 2 ธันวาคม 2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 113 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด อบ
ต.)
โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย ให้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการ  หน่วย
งานราชการ ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ อาทิ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตาม
อํานาจหน้าทีมาตรา 67 (4) แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 113 ลําดับที 2 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วิทยุสือ
สาร อุปกรณ์ดับเพลิง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19  มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

วันทีพิมพ์ : 24/8/2561  11:20:12 หน้า : 29/85



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    (สํานักงานปลัด อบต.) 
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 375,000 บาท
งบบุคลากร รวม 239,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 239,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสังการทีเกียวข้อง (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง  (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ
.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที 28 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
- ค่าติดตังไฟฟ้า เป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา เป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา และค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง การปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ  
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้เดินทางไป
ราชการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม  หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (สํานักงาน
ปลัด อบต.) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์  ชุด
เครืองเสียง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 53,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (สํานักงานปลัด อบต.)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,172,336 บาท
งบบุคลากร รวม 479,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 479,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 804,936 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และกฎหมาย  หนังสือสังการทีเกียวข้อง  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 266,210 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
- ค่าติดตังไฟฟ้า เป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา เป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา และค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง การปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ   
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- ค่ารับรอง          
          เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มา
นิเทศงานตรวจงาน เยียมชมกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันท2ี8 กรกฎาคม  2548 หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนที
เกียวข้อง 
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (สํานักงาน
ปลัด อบต.) 
โครงการเพิมศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ตามอํานาจหน้าที
มาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสังการ
อืนทีเกียวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที 4หน้า 126 ลําดับที 4 (สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการฟันสวยด้วยมือเรา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าตกแต่งสถานที ค่าเอกสาร ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตามอํานาจ
หน้าทีมาตรา 67 (3), (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 และตาม
หนังสือสังการอืนทีเกียวข้องบรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 127 ลําดับที 6 (สํานักงานปลัด อบ
ต.)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 217,210 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (5
) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552  และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562  รายละเอียดดังนี
     1) ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
มหาสวัสดิ  อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน  เป็น
เงิน  147,000 บาท
     2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน  51,000
 บาท
     3)  ค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็น
เงิน 3,400  บาท
     4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ อัตราคนละ 200
 บาท/ปี  เป็นเงิน 3,400  บาท
     5)  ค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ อัตราคนละ 300
 บาท/ปี  เป็นเงิน 5,100  บาท 
     6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ อัตราคนละ 430
 บาท/ปี  เป็นเงิน 7,310  บาท   
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน” บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 126 ลําดับที 1 และแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 99
 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด อบต.) 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าตกแต่งสถานที ค่าเอกสาร ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตามอํานาจ
หน้าทีมาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 และตาม
หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4หน้า 127 ลําดับที 7 (สํานักงานปลัด อบ
ต.)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ   เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 445,726 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 440,726 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ   โรงเรียนบ้านคลองโยง  และ
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ  อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน/แห่ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 126  ลําดับที 2 ,หน้า 141 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด อบต.)   

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ (สํานักงานปลัด อบต.) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลือนที และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษา ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าวงจรสือสาร
ข้อมูล ระบบสือสารอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมาย
เลข ค่าเช่าเครืองและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจํา
เป็น ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 28,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 2,000  บาท เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถินเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
2. เหตุผลความจําเป็น :  มีบุคลากรเพิมขึน  
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีเก้าอีเพียงพอต่อการใช้งาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552)บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 134  ข้อ 19 (สํานักงานปลัด อบต.)

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4
 ฟุต จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,300  บาท เป็นเงิน  5,300  บาท  เนืองจาก
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ได้สอบถามราคาในท้องถินเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
2. เหตุผลความจําเป็น :  มีบุคลากรเพิมขึน  
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552)บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 134 ข้อ 20 (สํานักงานปลัด อบต.)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน  1 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท เป็น
เงิน 16,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 7
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 133 ลําดับที 13 (สํานักงานปลัด อบต.)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท   มี
คุณลักษณะพืนฐาน   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที  (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 16
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 134 ลําดับที 15  (สํานักงานปลัด อบต.)

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงิน 2,500 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน   
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 61
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 134 ลําดับที  14  (สํานักงานปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบ้านคลองมหา
สวัสดิสําหรับเด็กนักเรียนระดับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปี
ที 1-6  อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559  “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน”  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 141 ข้อ 1 (สํานักงานปลัด)
สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองโยง ตามโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลโรงเรียนบ้านคลองโยง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านคลองโยง ตามโครงการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลโรงเรียนบ้านคลอง
โยง  ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (5) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2552 และและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ
.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 141  ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด อบ
ต.)  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,053,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,323,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,323,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบทีกําหนดและอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 719,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือ
สังการกําหนด  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ถ่ายเอกสารเครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษา
ยานพาหนะโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19  มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  หรือตามหนังสือสังการอืน
ทีเกียวข้อง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 11,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 6,000  บาท เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคาในท้องถินเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : ทดแทนของเดิมทีชํารุด 
2. เหตุผลความจําเป็น :  เก้าอีทีมีอยู่เดิมชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้งาน  
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีเก้าอีเพียงพอต่อการใช้งาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมและเปลียนแปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 6  หน้า 104  ข้อ 1
   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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โต๊ะทํางาน จํานวน 5,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4
 ฟุต จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,300  บาท เป็นเงิน  5,300  บาท  เนืองจาก
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ได้สอบถามราคาในท้องถินเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : ทดแทนของเดิมทีชํารุด 
2. เหตุผลความจําเป็น :  ครุภัณฑ์ทีมีอยู่เดิมชํารุดเสียหายตามสภาพอายุ
การใช้งาน  
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที  6 หน้า 136 ข้อ 5  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2552  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 100 ลําดับที 2  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2552  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 100 ลําดับที 4 (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตําบลมหาสวัสดิ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2552 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 หน้า 116  ลําดับที 2  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที 3 หน้า 116  ลําดับที 2  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2552  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 100 ลําดับที 3  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ที 1 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้าน หมู่ที 1
 เช่น เครืองออกกําลังกายแขน เครืองดึงไหล่ออกกําลังแขน เครืองออก
กําลังข้อเข่าเครืองออกกําลังลดหน้าท้อง ฯลฯ เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคา
ในท้องถินเป็นเกณฑ์1. วัตถุประสงค์ : เพือเป็นอุปกรณ์ในการออกกําลัง
กาย 
2. เหตุผลความจําเป็น : จากประชุมประชาคมหมู่บ้าน เสนอเครืองออก
กําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้านในบริเวณทียังไม่มี   
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีสุขภาพร่างกายทีแข็ง
แรง และมีอุปกรณ์เพียงพอในการออกกําลังกาย
ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 16 (14) แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2)พ.ศ. 2549 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-
2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 117  ลําดับที 5 (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)
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เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้าน หมู่ที 4
  เช่น เครืองออกกําลังกายแขน เครืองดึงไหล่ออกกําลังแขน เครืองออก
กําลังข้อเข่า เครืองออกกําลังลดหน้าท้อง ฯลฯ เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้สอบถามราคา
ในท้องถินเป็นเกณฑ์
1. วัตถุประสงค์ : เพือเป็นอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย 
2. เหตุผลความจําเป็น : จากประชุมประชาคมหมู่บ้าน เสนอเครืองออก
กําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้านในหมู่บ้านทียังไม่มี   
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีสุขภาพร่างกายทีแข็ง
แรง และมีอุปกรณ์เพียงพอในการออกกําลังกาย
ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 16 (14) แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2)พ.ศ. 2549 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-
2564)  ยุทธศาสตร์ที  3 หน้า 117  ลําดับที 8 (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,406,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,018,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,018,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 579,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบทีกําหนดและอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองสวัสดิการ
สังคม) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 381,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 76,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือ
สังการกําหนด  (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 113,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองสวัสดิการ
สังคม)
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพักค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (6)  แห่ง  พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2552 และตามอํานาจหน้าที มาตรา 16 (10)  แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 119 ข้อ 5 (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ   เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม) 

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

จํานวน 7,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1  (27 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 7,900 บาท      มีคุณลักษณะพืนฐาน   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  ข้อ 45
  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที  3
 หน้า 137  ลําดับที  3  (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ   เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,232,000 บาท
งบบุคลากร รวม 617,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 617,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ  จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 2,615,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสังการทีเกียวข้อง  (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล หรือจ้างเหมา
เอกชน หรือหน่วยงานอืนนําขยะมูลฝอยไปกําจัด  ค่าปรับกลบขยะ ค่า
ทีดินหรือเป็นค่าเช่าทีดิน ฯลฯ ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (2) แห่ง  พ.ร
.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552) บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 108 ลําดับที  1 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนของประชาชน หมู่ที 1- 4   ตามอํานาจหน้าที
มาตรา 67 (2)  แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  2 หน้า 108 ลําดับที 3  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ   เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งานบําบัดนําเสีย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  เครืองสูบนํา ระบบบําบัดนําเสีย ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที  19  มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในระบบบําบัดนําเสีย และค่าไฟฟ้าในทีสาธารณะอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 319,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 319,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 319,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องคดี
อาญา ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือจัดทําแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมท้องถินเพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน และเพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนหมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และตามอํานาจ
หน้าที มาตรา 16 (1) แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6  หน้า 138  ลําดับที  1 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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โครงการฝึกอบรมจัดทําบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทัวไป จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และตามอํานาจหน้าที
มาตรา 66, 67(6) และ68 (7) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2552  บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 121 ลําดับ
ที  7 (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมเจ้าบ้านน้อย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และตามอํานาจหน้าที
มาตรา 66, 67(6), 67(8), 68 (7)  และ68 (12) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ
.ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 หน้า 129  ลําดับที  2  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นําชุมชน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ

จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าเอกสาร ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  และตามอํานาจหน้าที
มาตรา 66, 67(6) และ68 (7) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 119  ลําดับ
ที 8  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรมอาชีพระยะสันแก่ประชาชนทีว่าง
งาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ทีต้องการอาชีพเสริม

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2557 และตามอํานาจหน้าทีมาตรา 66, 67(6) และ 68 (7) แห่ง พ.ร
.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5  หน้า 129  ลําดับที 5 (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ   เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน และวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิน เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ
 เป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่งประดับเวที ค่า
วัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และตามอํานาจหน้าที
มาตรา 67 (5) (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 125  ลําดับ
ที 4 (สํานักงานปลัด อบต.) 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจําเป็น เกียวข้อง โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และตามอํานาจหน้าที
มาตรา 67 (5) (6) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 125  ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด อบต.) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
- ค่าติดตังไฟฟ้า เป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา เป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา และค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง การปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ  
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น หอกระจายข่าว  ซ่อมบํารุงรักษายาน
พาหนะ แพ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,468,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,514,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,514,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,193,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบทีกําหนดและอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  ตาม
กรอแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ  จํานวน 9 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 954,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือ
สังการกําหนด      
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และกฎหมาย หนังสือสังการทีเกียวข้อง
(กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง  (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองช่าง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน รวมถึงผู้ได้รับคําสังแต่งตังให้เดินทางไป
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม หรือตามระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ   เครืองเสียง ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 477,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นรายเดือน ฯลฯ (กองช่าง) 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 10,167,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือสํารวจ ออก
แบบ รับรองแบบ และควบคุมการก่อสร้าง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เนืองจาก
การใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน  สะพาน ท่อระบาย
นํา เขือน ท่อลอด ระบบระบายนํา และสิงก่อสร้างอืนๆ กรณีเกิดชํารุดเสีย
หาย ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง   (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง) 

งบลงทุน รวม 9,567,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,567,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล. ป้องกันตลิง ริมคลองกํานันขาว ฝังทิศตะวัน
ตก หมู่ที 4

จํานวน 3,868,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล.ป้องกันตลิง ริมคลอง
กํานันขาว ฝังทิศตะวันตก หมู่ที 4 จุดพิกัดเริมต้น N-13 49.548' E-
100 15.622' จุดสินสุดพิกัด N-13  49.313' E-100 15.626'  ความ
ยาว 429.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จากประตูระบายนํา ถึง บริเวณบ้าน
นายพรชัย ชันอินทร์งาม รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามอํานาจหน้าที
มาตรา 68 (1) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561  ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 112  ลําดับที  4  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล. ป้องกันตลิง ริมคลองปฏิรูป 2 ช่วงที 2 หมู่ที 4 จํานวน 3,107,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล. ป้องกันตลิง  ริมคลอง
ปฏิรูป 2 ช่วงที 2 หมู่ที 4  จุดพิกัดเริมต้น N-13  49.594' E-
100 16.389' จุดสินสุดพิกัด N-13  49.781' E-100  16.381' ความ
ยาว 354.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จากประตูระบายนํา ถึง ริมคลอง
โยง รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามอํานาจหน้าทีมาตรา 68 (1) แห่ง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 6) พ.ศ.2552 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1/2561  ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 95  ลําดับ
ที  16  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล.ป้องกันตลิง และปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมราว
กันตก บริเวณริมคลองโรงเจ หมู่ที 4

จํานวน 2,462,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล. ป้องกันตลิง และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ พร้อมราวกันตก  บริเวณริมคลองโรงเจ หมู่ที 4   จุดพิกัดเริม
ต้น N-13 49.180' E-100  14.703' จุดสินสุดพิกัด N-13  49.171' E-
100 14.803' โดยเขือน ค.ส.ล. มีความ
ยาว 180.00 เมตร  สูง 2.50 เมตร และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร พร้อมราวกันตก จากสะพาน
คลองโรงเจ ถึง ประตูระบายนํา รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  ตามอํานาจหน้าที
มาตรา 68 (1) แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561  ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 111  ลําดับที  3  (กองช่าง)
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)  ให้แก่ ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพ
อืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เรืองการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอืน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 2147 ลงวัน
ที 11 กรกฎาคม 2561 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง (กองช่าง)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างสํารวจ ออกแบบ รับรองแบบ และควบคุมการก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจ ออกแบบ รับรองแบบ และควบคุมการ
ก่อสร้าง ทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง 
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541  
(กองช่าง) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวยนําใส จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าของทีระลึก ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (7)  แห่ง  พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6) พ.ศ
. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 หน้า  112 ลําดับที 1 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าของทีระลึก ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และตามอํานาจหน้าทีมาตรา 67 (7) แห่ง พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6) พ.ศ
. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 หน้า 112  ลําดับที 3  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,490,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ตามระเบียบทีกําหนด
และอืนๆ ทีเกียวข้อง  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือ
สังการกําหนด      
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
กรณีจ้างเหมาบริการ การเช่าทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
 ธันวาคม 2559 เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ท่อเมนประปา ระบบประปา เครืองปัมนํา
ซัมเมอร์ส บ่อนําบาดาล  ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองช่าง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ หรือ อาคารสถานทีทีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  (กอง
ช่าง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีทีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ  (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง  (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,447,404 บาท
งบกลาง รวม 12,447,404 บาท
งบกลาง รวม 12,447,404 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 278,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ อบต
.มหาสวัสดิ ในอัตราส่วนทีกฎหมายกําหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 และ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557 (สํานักงานปลัด อบต.)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,374,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึนไป ทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และทีแก้ไขเพิมเติม  รวมถึงหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง  และตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16  พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 123  ลําดับที 1 (กอง
สวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียความพิการให้แก่คนพิการในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ ทีมีสิทธิระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2553 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559   ทีได้แสดง
ความจํานง โดยขอขึนทะเบียน เพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแล้ว   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง และตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2549  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที 3 หน้า 123  ลําดับที  2 (กองสวัสดิการสังคม)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ ทีแพทย์ได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตัวเองได้  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 2076  ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17 ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16  พ.ร.บ
. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  บรรจุใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 123  ลําดับ
ที 3 (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 375,048 บาท
เพือจ่ายในกรณีการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉินทีมี
สาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด อบต.) 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20  สิงหาคม 2553 บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 123  ลําดับ
ที 5 (กองสวัสดิการสังคม)
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199  ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2552  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.3/ว 1514 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2554 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง สมทบ
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 123 ลําดับที 4 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ทีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 365,956 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว
 40 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546
 ข้อ 8  
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของพนักงานส่วนตําบล
ในหน่วยงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมากที มท 0808.5/ว 348 ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2558 (สํานัก
งานปลัด อบต.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ 200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 278,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,374,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

365,956

สํารองจ่าย 375,048

เบียยังชีพคนพิการ 1,680,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 35,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 972,000 545,000 378,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 108,000 72,000 19,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ 200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 278,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,374,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

365,956

สํารองจ่าย 375,048

เบียยังชีพคนพิการ 1,680,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 35,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 888,360 888,360

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 520,000 216,000 113,000 2,326,000 5,286,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 108,000 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 41,000 24,000 24,000 140,000 452,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,193,000 579,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 199,800

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 100,000 100,000 76,000

ค่าเช่าบ้าน 150,000 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000 60,000 6,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 150,000 200,000 5,000 3,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตังระดับชาติ
และระดับท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 70,000

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 5,000

ค่าใช้จ่ายอืนๆ 3,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล 1,700,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส 100,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 720,000 478,000 319,000 4,564,000 7,853,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 166,000 365,800

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 246,000 372,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,000 5,000 30,000 20,000 102,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 80,000 70,000 480,000 1,026,000

ค่าเช่าบ้าน 70,000 5,000 36,000 412,000 751,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 6,000 20,000 15,000 125,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 40,000 10,000 2,000 170,000 605,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 5,000 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตังระดับชาติ
และระดับท้องถิน

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 50,000 20,000 280,000 500,000

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 2,000 7,000

ค่าใช้จ่ายอืนๆ 3,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล 1,700,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส 100,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานพระราช
พิธี  รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิน และวันสําคัญ
ทางศาสนา

80,000

โครงการจัดตังและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนที

โครงการตังด่านตรวจ
และเฝ้าระวังป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ  ช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่
และเทศกาลวัน
สงกรานต์
โครงการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือจัดทําแผนหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้อง
ถิน

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลมหาสวัสดิ
โครงการฝึกซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานพระราช
พิธี  รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ

150,000 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิน และวันสําคัญ
ทางศาสนา

80,000

โครงการจัดตังและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

30,000 30,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนที 25,000 25,000

โครงการตังด่านตรวจ
และเฝ้าระวังป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ  ช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่
และเทศกาลวัน
สงกรานต์

20,000 20,000

โครงการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือจัดทําแผนหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้อง
ถิน

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลมหาสวัสดิ

50,000 50,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัด
ทําบัญชีให้กับกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี และ
ประชาชนทัวไป

10,000

โครงการฝึกอบรมเจ้า
บ้านน้อย 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทํางานคณะผู้
บริหารท้องถิน สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง อบต.มหาสวัสดิ

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้
สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นํา
ชุมชน และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ

220,000

โครงการเพิมศักยภาพ
และเรียนรู้นอกสถานที
โครงการฟันสวยด้วย
มือเรา

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

100,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

100,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัด
ทําบัญชีให้กับกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี และ
ประชาชนทัวไป

10,000

โครงการฝึกอบรมเจ้า
บ้านน้อย 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทํางานคณะผู้
บริหารท้องถิน สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง อบต.มหาสวัสดิ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้
สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นํา
ชุมชน และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมหา
สวัสดิ

220,000

โครงการเพิมศักยภาพ
และเรียนรู้นอกสถานที 2,000 2,000

โครงการฟันสวยด้วย
มือเรา 5,000 5,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

100,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

100,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน ฝึกอบรม
อาชีพระยะสันแก่
ประชาชนทีว่างงาน ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
หรือผู้ทีต้องการอาชีพ
เสริม

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการป้องกันโรค
ติดต่อ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์
โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสาร

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 350,000 20,000 3,000 420,000 3,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 350,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน ฝึกอบรม
อาชีพระยะสันแก่
ประชาชนทีว่างงาน ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
หรือผู้ทีต้องการอาชีพ
เสริม

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการป้องกันโรค
ติดต่อ

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

217,210 217,210

โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

200,000 200,000

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

30,000 30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสาร

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ

2,000 2,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 15,000 105,000 180,000 1,346,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000 70,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 10,000 300,000 490,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 5,000 15,000 226,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 70,000 110,000 880,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 35,000 155,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000

วัสดุอืน 5,000 5,000 5,000 5,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 50,000

ค่าไฟฟ้า 700,000 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน

เก้าอีสํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร

ตู้เหล็ก

โต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 440,726 440,726

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 355,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 5,000 5,000 35,000 97,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 10,000 220,000 330,000

วัสดุอืน 5,000 5,000 13,000 43,000

วัสดุการศึกษา 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 2,000 110,000 112,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 50,000 105,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 350,000 1,130,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 45,000 64,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 10,000 13,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 2,000 2,000

เก้าอีสํานักงาน 6,000 10,000 16,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน 227,000 227,000

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 8,000 8,000

ตู้เหล็ก 11,000 11,000

โต๊ะทํางาน 5,300 5,300 5,300 15,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

16,000 48,000 64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Injet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3
เครืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที 
1 (27 หน้า/นาที)

7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA
จอภาพแบบ LED 
หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที 1
เครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน 
ค.ส.ล. ป้องกันตลิง ริม
คลองกํานันขาว ฝังทิศ
ตะวันตก หมู่ที 4

3,868,000

โครงการก่อสร้างเขือน 
ค.ส.ล. ป้องกันตลิง ริม
คลองปฏิรูป 2 ช่วงที 2 
หมู่ที 4

3,107,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600 5,200 7,800

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Injet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

7,100 7,100

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที 
1 (27 หน้า/นาที)

7,900 15,800

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 11,800 11,800

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500 10,000 12,500

จอภาพแบบ LED 
หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว

5,600 5,600

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที 1 100,000 100,000

เครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที 4 100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน 
ค.ส.ล. ป้องกันตลิง ริม
คลองกํานันขาว ฝังทิศ
ตะวันตก หมู่ที 4

3,868,000

โครงการก่อสร้างเขือน 
ค.ส.ล. ป้องกันตลิง ริม
คลองปฏิรูป 2 ช่วงที 2 
หมู่ที 4

3,107,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเขือน 
ค.ส.ล.ป้องกันตลิง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พร้อมราวกันตก 
บริเวณริมคลองโรงเจ 
หมู่ที 4

2,462,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

80,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างสํารวจ ออกแบบ 
รับรองแบบ และควบ
คุมการก่อสร้าง

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึงมิใช่เพือการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ

สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านคลองโยง 
ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง

รวม 12,447,404 1,490,000 350,000 13,635,800 135,000 319,000 3,752,000 1,406,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเขือน 
ค.ส.ล.ป้องกันตลิง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พร้อมราวกันตก 
บริเวณริมคลองโรงเจ 
หมู่ที 4

2,462,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

80,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างสํารวจ ออกแบบ 
รับรองแบบ และควบ
คุมการก่อสร้าง

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึงมิใช่เพือการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ

800,000 800,000

สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านคลองโยง 
ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง

60,000 60,000

รวม 2,403,300 2,547,336 1,014,000 13,349,260 52,850,000
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