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ค ำน ำ 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ข้อกฎหมาย และระเบียบ เนื่องจากจะต้องจัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภารกิจด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบ
และปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง รายได้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์จัดเก็บเอง คือ รายได้ที่มาจากการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
ป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อเทียบกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่มีเพ่ิมมากขึ้น งบประมาณที่จะ
น าไปพัฒนาอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงต้องมีการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายไว้เฉพาะในส่วนของ
รายจ่ายที่จ าเป็นส่วนใหญ่ ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบางส่วนและงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  
มาสนับสนุนให้มีการพัฒนา ตามมาตรการการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ ที่จัดสรร
งบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นก็จะ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่นให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก 
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 65,275,752.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 29,849,656.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,476,301.52 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 7 โครงการ รวม 
3,547,191.20 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 โครงการ รวม 2,002,833.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 43,564,637.35 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 136,853.62 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 906,417.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 274,276.98 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,002,295.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 60,380.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 26,356,388.15 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,828,026.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 502,589.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 32,490,619.13 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,146,317.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,185,644.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,464,588.13 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,005,390.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 688,680.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 502,589.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,942,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,774,968.84 1,459,000.00 336,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,670,762.40 1,267,500.00 1,204,300.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 329,313.64 300,000.00 320,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

1,034,710.00 955,000.00 1,105,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,740.00 40,000.00 66,000.00

หมวดรายได้จากทุน 4,000.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,864,494.88 4,026,500.00 3,036,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 32,690,972.66 33,333,500.00 32,627,414.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32,690,972.66 33,333,500.00 32,627,414.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,697,774.00 14,640,000.00 15,336,286.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,697,774.00 14,640,000.00 15,336,286.00

รวม 54,253,241.54 52,000,000.00 51,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,212,283.60 14,015,500.00 14,971,534.00

งบบุคลากร 14,153,377.00 16,315,380.00 16,780,480.00

งบดําเนินงาน 7,844,700.16 12,680,820.00 11,819,486.00

งบลงทุน 3,044,233.00 8,012,300.00 6,104,500.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,258,507.80 956,000.00 1,304,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 37,531,101.56 52,000,000.00 51,000,000.00

รวม 37,531,101.56 52,000,000.00 51,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,901,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 937,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,438,466

แผนงานสาธารณสุข 2,486,820

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,523,300

แผนงานเคหะและชุมชน 3,376,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 466,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,079,460

แผนงานการเกษตร 250,000

แผนงานการพาณิชย 1,340,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,971,534

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,000,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,901,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 937,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,438,466

แผนงานสาธารณสุข 2,486,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,523,300

แผนงานเคหะและชุมชน 3,376,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 466,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,079,460

แผนงานการเกษตร 250,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,340,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,971,534

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอพุทธมณฑล

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์
อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

อนุมัติ

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

(นางสาวสลารีวรรณ  ทัพทวี)

ตําแหนง นายอําเภอพุทธมณฑล



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,320,000.00 -84.85 % 200,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,084,923.42 2,362,637.84 2,573,390.22 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 77,254.67 73,645.72 67,335.62 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ภาษีป้าย 80,184.00 110,528.00 134,243.00 135,000.00 0.00 % 135,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,242,362.09 2,546,811.56 2,774,968.84 1,459,000.00 336,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,929.40 2,541.40 2,628.70 0.00 100.00 % 3,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 28,243.40 26,541.90 12,674.70 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 726,705.00 737,000.00 648,020.00 740,000.00 0.00 % 740,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

22,500.00 36,340.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,830.00 1,700.00 1,190.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 6,420.00 1,730.00 90.00 3,200.00 -53.13 % 1,500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 270,784.00 1,316,073.00 812,919.00 300,000.00 -16.67 % 250,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

109,420.00 116,040.00 168,440.00 160,000.00 6.25 % 170,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

6,450.00 0.00 19,180.00 35,000.00 -42.86 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 4,000.00 4,800.00 4,800.00 0.00 % 4,800.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 530.00 1,420.00 820.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 400.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,180,211.80 2,243,386.30 1,670,762.40 1,267,500.00 1,204,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 266,122.34 292,473.33 329,313.64 300,000.00 6.67 % 320,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตางๆ 1,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 267,836.34 292,473.33 329,313.64 300,000.00 320,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 892,225.00 946,265.00 1,029,310.00 950,000.00 15.79 % 1,100,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 2,895.00 0.00 5,400.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 895,120.00 946,265.00 1,034,710.00 955,000.00 1,105,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 263,360.00 50,000.00 35,000.00 30,000.00 66.67 % 50,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 15,200.00 29,747.00 15,740.00 10,000.00 60.00 % 16,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 278,560.00 79,747.00 50,740.00 40,000.00 66,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 10,000.00 4,065.00 4,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 10,000.00 4,065.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 574,722.68 885,511.33 873,163.06 0.00 100.00 % 850,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,564,848.53 9,292,627.20 9,680,045.04 9,000,000.00 5.56 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 6,223,364.22 7,141,909.85 6,825,295.07 8,000,000.00 -9.73 % 7,221,914.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,152,923.67 585,355.33 476,420.96 500,000.00 -20.00 % 400,000.00
     ภาษีสุรา 1,897,824.21 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,573,533.02 7,476,653.56 8,285,680.39 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 1,002.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาภาคหลวงแร 65,743.56 56,404.86 63,416.47 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 68,165.03 67,571.34 89,262.67 70,000.00 28.57 % 90,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

8,654,624.00 11,138,526.00 6,397,679.00 7,400,000.00 -5.41 % 7,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 510.00 1,530.00 10.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 800,000.00 -99.75 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 30,777,260.92 36,646,089.47 32,690,972.66 33,333,500.00 32,627,414.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

13,851,426.00 14,252,394.00 15,697,774.00 14,640,000.00 4.76 % 15,336,286.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,851,426.00 14,252,394.00 15,697,774.00 14,640,000.00 15,336,286.00
รวมทุกหมวด 49,502,777.15 57,011,231.66 54,253,241.54 52,000,000.00 51,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 336,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ตามสัดสวนของภาษีที่คาดวาจะได้รับการจัดสรร

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 135,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,204,300 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้ตามสัดสวนที่คาดวาจะได้รับการจัดสรร

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 740,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,800 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 320,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,105,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 66,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,627,414 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 850,000 บาท

ประมาณการไว้ตามสัดสวนของภาษีที่คาดวาจะได้รับการจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,221,914 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ได้รับจัดสรรเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรลดลงกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,336,286 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 15,336,286 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะได้รับจัดสรรมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080.00 532,080.00 532,080.00 532,080.00 -0.02 % 532,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 0 % 90,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

888,360.00 888,360.00 888,360.00 888,360.00 0 % 888,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,602,360.00 1,602,360.00 1,602,360.00 1,602,360.00 1,602,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,491,052.00 2,701,495.00 2,647,152.00 2,870,000.00 17.99 % 3,386,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 204,000.00 204,000.00 181,532.00 204,000.00 0 % 204,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 143,700.00 152,220.00 162,420.00 175,000.00 3.82 % 181,680

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 15,720.00 7,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,275,619.00 1,449,960.00 1,534,560.00 1,600,000.00 1.93 % 1,630,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 106,232.00 93,660.00 90,413.00 80,920.00 -13.17 % 70,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,320,323.00 4,692,535.00 4,700,077.00 5,013,920.00 5,557,020
รวมงบบุคลากร 5,922,683.00 6,294,895.00 6,302,437.00 6,616,280.00 7,159,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 250,000.00 40 % 350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 566.67 % 20,000

คาเชาบ้าน 146,100.00 147,600.00 115,800.00 167,000.00 79.64 % 300,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,870.00 3,635.00 3,400.00 21,000.00 -4.76 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 149,970.00 151,235.00 119,200.00 441,000.00 690,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 98,096.29 136,757.15 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 277,371.36 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 230,000.00 -82.61 % 40,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 57,000

คาเชาที่ดิน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

คาวารสารสิ่งพิมพ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,100 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

คาใช้จายโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
วันสําคัญของชาติ

0.00 29,850.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ 25,880.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งระดับ
ชาติและระดับท้องถิ่น

0.00 0.00 34,621.95 391,575.00 27.69 % 500,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 128,917.00 158,452.00 84,200.00 130,000.00 15.38 % 150,000

คาใช้จายอื่น ๆ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0.00 1,000.00 2,000.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกหนวยพบ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -30 % 70,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปรงใสใน
การทํางานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต.มหาสวัสดิ์

8,955.00 13,092.00 11,160.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล

0.00 0.00 142,312.00 0.00 100 % 230,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลขาวสาร

8,700.00 0.00 13,050.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย และ พ.ร.บ.ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,029.38 89,908.99 83,550.53 282,500.00 -46.9 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 340,577.67 429,060.14 648,265.84 1,299,075.00 1,431,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,027.56 76,394.00 76,703.00 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,454.00 14,859.00 10,962.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,208.00 24,534.30 14,937.00 30,000.00 -50 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,247.49 6,200.00 6,200.00 75,000.00 -60 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,863.10 45,200.00 48,300.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 937.00 4,000.00 12,173.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 105,724.00 110,380.00 131,122.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 249,461.15 281,567.30 300,397.00 425,000.00 325,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 306,626.09 303,835.45 337,319.38 358,425.00 -2.35 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 49,343.58 24,548.80 19,752.20 40,000.00 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการโทรศัพท 5,543.68 4,253.25 3,791.01 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 3,546.00 2,084.00 1,987.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,951.60 39,610.91 25,206.34 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 403,010.95 374,332.41 388,055.93 453,425.00 455,000
รวมงบดําเนินงาน 1,143,019.77 1,236,194.85 1,455,918.77 2,618,500.00 2,901,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้พักคอย 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 7,800.00 -42.31 % 4,500

เครื่องทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,200

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 51,800.00 -100 % 0

ตู้กระจกแบบบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ใสแฟ้มเอกสาร 0.00 0.00 4,600.00 12,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 37,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบ
เคลื่อนที่  

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร 0.00 0.00 0.00 32,700.00 -100 % 0

จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล แบบ 
DSLR

0.00 23,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 55 นิ้ว

0.00 0.00 0.00 19,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 16,000.00 33,000.00 0.00 0 % 0

เครื่่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพเลซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 8,900.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

0.00 0.00 8,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 11,400.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12,800.00 0.00 7,200.00 0.00 0 % 0

จอภาพแบบ LED หรือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว

0.00 0.00 5,400.00 0.00 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)       

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 98,900.00 47,400.00 97,100.00 184,300.00 133,200
รวมงบลงทุน 98,900.00 47,400.00 97,100.00 184,300.00 133,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอ
สร้าง

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

รวมรายจ่ายอื่น 20,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานพิธีน้อมรําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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โครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ  พระบรมราชินี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 99,000.00 0.00 0.00 20,000.00 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 99,000.00 0.00 0.00 20,000.00 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,283,602.77 7,596,489.85 7,873,455.77 9,459,080.00 10,238,500
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 886,440.00 1,062,660.00 914,634.00 1,276,000.00 23.14 % 1,571,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -86.36 % 3,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 713,240.00 749,640.00 762,943.00 812,000.00 1.51 % 824,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 71,560.00 61,620.00 45,651.00 53,766.00 -12.96 % 46,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,713,240.00 1,915,920.00 1,765,228.00 2,205,766.00 2,487,300
รวมงบบุคลากร 1,713,240.00 1,915,920.00 1,765,228.00 2,205,766.00 2,487,300
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 45,500.00 66,300.00 300,000.00 16.67 % 350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 114,000.00 90,000.00 42,000.00 120,000.00 25 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,910.00 13,166.25 19,760.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 124,910.00 148,666.25 128,060.00 460,000.00 530,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,823.21 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 14,391.50 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,200.00 43,303.00 108,485.00 100,000.00 -20 % 80,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,290.00 22,994.36 34,992.95 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 57,313.21 66,297.36 157,869.45 212,500.00 145,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,968.00 162,286.80 31,486.68 120,000.00 0 % 120,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,415.00 0.00 1,910.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,060.00 43,900.00 50,560.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,474.74 10,646.50 1,500.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 168,545.00 148,520.00 179,560.00 150,000.00 20 % 180,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 274,462.74 365,353.30 265,016.68 378,000.00 413,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 46,693.00 14,558.00 9,034.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 46,693.00 14,558.00 9,034.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 503,378.95 594,874.91 559,980.13 1,080,500.00 1,118,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 10,000.00 6,000.00 -100 % 0

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน แบบไร้สาย 0.00 0.00 0.00 2,400.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,200

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

โต๊ะทํางาน 4,815.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 8,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว) 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 32,000.00 16,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

เครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0.00 15,400.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:51:04 หน้า : 12/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

0.00 0.00 5,180.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Injet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0.00 0.00 6,200.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  (18 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,200.00 5,600.00 2,400.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครยาว

0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)       

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 131,265.00 53,000.00 64,780.00 31,400.00 57,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการจ้างเหมากั้นห้องจัดเก็บรายได้ ชั้น 
1  บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์

0.00 0.00 51,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 51,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 131,265.00 53,000.00 115,780.00 31,400.00 57,300

รวมงานบริหารงานคลัง 2,347,883.95 2,563,794.91 2,440,988.13 3,317,666.00 3,662,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,631,486.72 10,160,284.76 10,314,443.90 12,776,746.00 13,901,100
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 287,349.00 299,520.00 52,240.00 23,000.00 1,195.65 % 298,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 116,760.00 39,720.00 103,400.00 117,400.00 4.05 % 122,160

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 8,000.00 22,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 428,109.00 347,240.00 177,640.00 164,400.00 444,160
รวมงบบุคลากร 428,109.00 347,240.00 177,640.00 164,400.00 444,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 5,600.00 6,200.00 50,000.00 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 6,000.00 12,000.00 150 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,870.00 9,000.00 4,800.00 10,000.00 200 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 49,870.00 50,600.00 17,000.00 82,000.00 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,581.77 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:51:04 หน้า : 14/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,856.00 11,556.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,150.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 32,587.77 13,556.00 0.00 25,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 82,457.77 64,156.00 17,000.00 107,000.00 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนท้องถิ่น 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 510,566.77 411,396.00 194,640.00 306,400.00 604,160
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการตั้งดานตรวจและเฝ้าระวังป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ  ชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม
และเทศกาลวันสงกรานต

0.00 17,100.00 14,250.00 700.00 2,757.14 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต ประจําปี 
2560

22,610.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมูบ้าน และสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

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

0.00 0.00 28,150.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมูบ้าน สถานศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 2560

29,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน/หมูบ้าน สถานศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 27,550.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,808.50 6,464.94 70,050.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 102,068.50 51,114.94 112,450.00 160,700.00 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,050.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,970.00 44,700.00 56,810.20 70,000.00 0 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 563.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 26,400.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 12,000.00 29,692.50 5,264.40 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 78,020.00 101,355.50 62,074.60 193,000.00 173,000
รวมงบดําเนินงาน 180,088.50 152,470.44 174,524.60 353,700.00 333,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ปนฉีดน้ําดับเพลิงแบบมานน้ํา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,530,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,530,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 180,088.50 152,470.44 174,524.60 2,883,700.00 333,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 690,655.27 563,866.44 369,164.60 3,190,100.00 937,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 20,120.00 0.00 149,628.00 195,000.00 6.4 % 207,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,120.00 0.00 149,628.00 195,000.00 207,480
รวมงบบุคลากร 20,120.00 0.00 149,628.00 195,000.00 207,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,000.00 0.00 0.00 23,000.00 23,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 14,092.00 60,000.00 -66.67 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,000.00 2,354.00 2,000.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 2,000.00 2,354.00 16,092.00 70,000.00 30,000

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:51:04 หน้า : 18/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 14,084.10 11,651.00 6,928.25 11,000.00 -54.55 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,838.00 19,860.00 13,379.28 23,500.00 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 18,680.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 432.00 432.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 7,530.00 8,057.10 18,000.00 -44.44 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 23,922.10 39,473.00 47,476.63 65,500.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 28,922.10 41,827.00 63,568.63 158,500.00 73,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 49,042.10 41,827.00 213,196.63 361,500.00 280,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 148,000.00 22.03 % 180,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 216,000.00 206,903.00 216,000.00 0 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 22,988.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000.00 240,000.00 229,891.00 388,000.00 420,600
รวมงบบุคลากร 240,000.00 240,000.00 229,891.00 388,000.00 420,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 166.67 % 8,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 9,200.00 3,525.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรู้นอกสถาน
ที่

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

204,600.00 192,660.00 178,540.00 224,170.00 -18.23 % 183,310

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามในสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 1,050.00 3,000.00 0 % 3,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 8,153.92 5,000.00 500 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 204,600.00 201,860.00 191,268.92 283,170.00 254,310
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 461,168.72 416,126.20 383,794.96 408,150.00 -7.98 % 375,576

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 461,168.72 416,126.20 383,794.96 418,150.00 445,576
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 24,804.56 23,061.66 29,243.48 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 1,255.11 1,316.10 4,000.00 0 % 4,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,804.56 24,316.77 30,559.58 47,000.00 47,000
รวมงบดําเนินงาน 690,573.28 642,302.97 605,623.46 801,320.00 799,886

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

โต๊ะอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500

ครุภัณฑการศึกษา

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดวื้อเครื่องขยายเสียง สําหรับชวยการเรียน
การสอน พร้อมไมโครโฟนไร้สาย

4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเตียงเฟาวเลอร 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาวสําหรับเด็ก
นักเรียน

0.00 0.00 28,500.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาวสําหรับเด็กนัก
เรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อางล้างหน้าสแตนเลส พร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

0.00 0.00 2,590.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

เครื่องเลนสนาม 0.00 155,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,500.00 155,000.00 49,990.00 69,000.00 43,500
รวมงบลงทุน 4,500.00 155,000.00 49,990.00 69,000.00 43,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,010,000.00 888,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบ้านคลองมหา
สวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 110,000.00 9.09 % 120,000
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โครงการสงเสริมคุรภาพการจัดการการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโรงเรียน
บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ตําบลมหาสวัสดิ์ 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
บ้านคลองมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 284,000

โครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
บ้านคลองโยง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

สนับสนุนงบประมาณคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ 

0.00 0.00 765,200.00 736,000.00 -100 % 0

สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองโยง 
ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจําตําบลโรงเรียนบ้านคลอง
โยง

0.00 0.00 60,000.00 90,000.00 0 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 1,010,000.00 888,000.00 895,200.00 936,000.00 894,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,010,000.00 888,000.00 895,200.00 936,000.00 894,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,945,073.28 1,925,302.97 1,780,704.46 2,194,320.00 2,157,986
รวมแผนงานการศึกษา 1,994,115.38 1,967,129.97 1,993,901.09 2,555,820.00 2,438,466
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 396,060.00 638,500.00 714,420.00 753,500.00 4.23 % 785,400

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 496,440.00 507,840.00 475,620.00 525,500.00 3.63 % 544,560

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 59,460.00 51,000.00 35,128.00 34,300.00 -17.61 % 28,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 993,960.00 1,239,340.00 1,267,168.00 1,355,300.00 1,400,220
รวมงบบุคลากร 993,960.00 1,239,340.00 1,267,168.00 1,355,300.00 1,400,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 38,500.00 38,500.00 42,000.00 90,500.00 -7.18 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000.00 29,500.00 0.00 27,000.00 0 % 27,000

รวมค่าตอบแทน 63,500.00 68,000.00 42,000.00 220,500.00 214,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,723.65 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000
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คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -60 % 4,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,389.04 10,200.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาใช้จายอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,413.78 41,184.33 35,792.73 140,000.00 -57.14 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 31,526.47 51,384.33 38,792.73 207,000.00 129,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,937.00 1,232.64 39,812.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 12,895.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,453.80 64,361.20 75,067.70 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 109,860.00 98,820.00 91,702.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,600.00 432.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 33,540.00 69,210.00 59,780.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 263,390.80 234,055.84 279,256.70 220,000.00 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 187.00 0.00 5,165.00 7,000.00 0 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 187.00 0.00 5,165.00 7,000.00 7,000
รวมงบดําเนินงาน 358,604.27 353,440.17 365,214.43 654,500.00 570,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้กระจกแบบบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 6,206.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 5,300.00 0.00 5,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 8,950.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 2,800.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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จัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน(จอขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) (โอนตั้งจายรายการใหม)

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (โอน
ตั้งจายรายการใหม)

0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)       

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,206.00 59,750.00 6,700.00 62,900.00 0
รวมงบลงทุน 36,206.00 59,750.00 6,700.00 62,900.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,388,770.27 1,652,530.17 1,639,082.43 2,072,700.00 1,970,220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 17,109.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 0.00 0.00 20,709.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันปัญหาโรคเอดสและโรคทาง
เพศสัมพันธแกเยาวชน ประจําปี 2560

7,862.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 95,000.00 0 % 95,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 32,832.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส

0.00 9,812.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันโรค
ติดตอ

0.00 0.00 13,572.00 100,000.00 -80 % 20,000

โครงการสงเสริมสุขโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 56,000.00 0 % 56,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 5,600.00 0 % 5,600

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค

0.00 0.00 10,032.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 7,862.00 9,812.00 94,254.00 356,600.00 316,600
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รวมงบดําเนินงาน 7,862.00 9,812.00 94,254.00 356,600.00 316,600
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องชั่งน้ําหนักและวิเคราะหสมดุล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 195,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 1 0.00 0.00 97,850.00 100,000.00 0 % 100,000

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 3 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 4 0.00 0.00 97,850.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 195,700.00 0.00 195,700.00 322,500.00 200,000
รวมงบลงทุน 195,700.00 0.00 195,700.00 322,500.00 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 203,562.00 89,812.00 289,954.00 679,100.00 516,600
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รวมแผนงานสาธารณสุข 1,592,332.27 1,742,342.17 1,929,036.43 2,751,800.00 2,486,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 509,880.00 539,220.00 576,300.00 616,400.00 6.2 % 654,600

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 349,200.00 363,240.00 377,880.00 400,680.00 4.02 % 416,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 23,940.00 18,420.00 12,800.00 -69.53 % 3,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 925,080.00 968,400.00 1,014,600.00 1,071,880.00 1,117,300
รวมงบบุคลากร 925,080.00 968,400.00 1,014,600.00 1,071,880.00 1,117,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 76,000.00 19.74 % 91,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360.00 0.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000

คาเชาบ้าน 64,800.00 69,600.00 72,000.00 96,000.00 -18.75 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,500.00 4,200.00 4,200.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 72,660.00 73,800.00 76,200.00 183,000.00 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,613.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 48,970.00 24,400.00 0.00 59,465.20 26.12 % 75,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

10,212.00 5,482.00 9,102.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
สําหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

5,748.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 1,640.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 69,543.50 29,882.00 10,742.00 97,465.20 113,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,320.00 9,948.00 14,554.00 30,000.00 0 % 30,000

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,932.00 4,752.50 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,120.00 19,780.00 29,700.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 38,372.00 34,480.50 44,254.00 98,000.00 98,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 5,011.00 4,927.00 6,881.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,011.00 4,927.00 6,881.00 15,000.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 185,586.50 143,089.50 138,077.00 393,465.20 406,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน แบบไร้สาย 0.00 0.00 1,550.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifucntion แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 1,550.00 33,300.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,550.00 33,300.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,110,666.50 1,111,489.50 1,154,227.00 1,498,645.20 1,523,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,110,666.50 1,111,489.50 1,154,227.00 1,498,645.20 1,523,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 409,000.00 -92.67 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -75 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 489,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 114,203.00 104,652.00 96,718.00 200,000.00 -25 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 114,203.00 104,652.00 96,718.00 250,000.00 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 589.96 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 589.96 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 114,203.00 105,241.96 96,718.00 739,000.00 250,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,412,516.63 1,279,155.04 0.00 0.00 0 % 0

ขยายเขตจําหนายและติดตั้งไฟฟ้า เส้นเลียบ
ทางรถไฟ ตั้งแตบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์ถึงบริเวณหน้าบ้านนาง
ประชุม มาน้อย หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

0.00 0.00 0.00 261,701.67 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 0.00 0.00 363,307.80 0.00 0 % 0

อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค โครงการขยายเขตจําหนายและติด
ตั้งไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 385,000

รวมเงินอุดหนุน 1,412,516.63 1,279,155.04 363,307.80 261,701.67 385,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,412,516.63 1,279,155.04 363,307.80 261,701.67 385,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,526,719.63 1,384,397.00 460,025.80 1,000,701.67 635,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 476,877.00 485,912.00 520,554.00 550,000.00 0.76 % 554,160

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 57,548.00 61,858.00 68,349.00 72,000.00 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 534,425.00 547,770.00 588,903.00 622,000.00 626,160
รวมงบบุคลากร 534,425.00 547,770.00 588,903.00 622,000.00 626,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,280.00 39,900.00 28,140.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 35,280.00 39,900.00 28,140.00 160,000.00 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 804,725.00 1,235,411.20 1,238,966.35 1,700,000.00 -17.65 % 1,400,000

โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

119,550.00 143,322.00 76,576.00 30,000.00 66.67 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 53,462.05 98,786.95 52,230.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 977,737.05 1,477,520.15 1,367,772.35 1,930,000.00 1,550,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,980.00 25,122.00 68,750.00 100,000.00 -70 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,600.00 0.00 62,274.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 141,380.00 211,250.00 235,900.00 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 18,400.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 214,360.00 236,372.00 366,924.00 395,000.00 335,000
รวมงบดําเนินงาน 1,227,377.05 1,753,792.15 1,762,836.35 2,485,000.00 2,045,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,761,802.05 2,301,562.15 2,351,739.35 3,107,000.00 2,671,160
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 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

คาไฟฟ้า 855.95 592.68 543.29 41,000.00 21.95 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 855.95 592.68 543.29 41,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 855.95 592.68 543.29 61,000.00 70,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 855.95 592.68 543.29 61,000.00 70,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,289,377.63 3,686,551.83 2,812,308.44 4,168,701.67 3,376,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -50 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ออกหนวยบริการ
ประชาชน

0.00 2,532.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัด
ทําแผนหมูบ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 732.00 21,436.80 30,000.00 0 % 30,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัด
ทําแผนหมูบ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3,675.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดทําบัญชีให้กับกลุม
อาชีพ กลุมสตรี และประชาชนทั่วไป

7,932.00 9,147.00 9,982.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศกน้อย 17,152.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมผู้
สูงอายุ กลุมสตรี ผู้นําชุมชน และคณะ
กรรมการหมูบ้าน ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

170,232.00 0.00 189,592.00 293,817.00 2.1 % 300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกกลุมอาชีพ 
กลุมสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่วางงาน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นแกประชาชนที่วางงาน ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ต้องการอาชีพ
เสริม

0.00 14,810.00 12,232.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม
อาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แกประชาชน
ตําบลมหาสวัสดิ์

18,452.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการเสริมสร้างเครือขายและพัฒนา
ศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตําบลมหา
สวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 217,443.00 27,221.00 233,242.80 482,817.00 466,000
รวมงบดําเนินงาน 217,443.00 27,221.00 233,242.80 482,817.00 466,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 217,443.00 27,221.00 233,242.80 482,817.00 466,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 217,443.00 27,221.00 233,242.80 482,817.00 466,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
มหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

43,578.00 39,143.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวันสําคัญทางศาสนา

0.00 0.00 54,210.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา 0.00 0.00 0.00 500.00 3,900 % 20,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามในสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 43,578.00 39,143.00 54,210.00 500.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 43,578.00 39,143.00 54,210.00 500.00 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 43,578.00 39,143.00 54,210.00 500.00 120,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้บริการเกี่ยวกับการทอง
เที่ยวในท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ตําบลมหาสวัสดิ์   อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

69,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามนวัตวิถี
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์บ้านศาลาดินหมูที่ 3

0.00 0.00 14,360.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 69,430.00 0.00 14,360.00 105,000.00 50,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 69,430.00 0.00 14,360.00 115,000.00 60,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเต็นทผ้าใบ 107,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเต็นทสนามอเนกประสงค โครงสร้าง
เหล็ก  

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 205,500.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 205,500.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 274,930.00 0.00 14,360.00 115,000.00 60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 318,508.00 39,143.00 68,570.00 115,500.00 230,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 795,120.00 845,192.00 1,164,752.00 1,084,000.00 23.08 % 1,334,160

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 176,520.00 186,960.00 197,940.00 210,900.00 5.17 % 221,800
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 963,870.00 956,554.00 911,873.00 972,000.00 0 % 972,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 107,096.00 106,283.00 101,317.00 108,000.00 0 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,084,606.00 2,136,989.00 2,417,882.00 2,416,900.00 2,677,960
รวมงบบุคลากร 2,084,606.00 2,136,989.00 2,417,882.00 2,416,900.00 2,677,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 93,900.00 107,250.00 159,000.00 102,500.00 87.32 % 192,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,170.00 5,480.00 4,340.00 35,000.00 -85.71 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 100,070.00 112,730.00 163,340.00 242,500.00 302,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,260.69 21,724.50 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 49,120.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

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

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,300.00 12,900.00 36,265.00 10,000.00 200 % 30,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,701.35 67,801.41 18,714.27 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 89,262.04 102,425.91 104,099.27 110,000.00 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,827.00 10,575.80 19,670.00 20,000.00 0 % 20,000

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -55.56 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 251,682.20 211,972.00 182,574.80 200,900.00 -10.4 % 180,000

วัสดุการเกษตร 0.00 147,020.00 109,930.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 2,000.00 3,000.00 66.67 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,000.00 0.00 4,050.00 16,000.00 -37.5 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 59,030.00 49,420.00 64,988.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุอื่น 1,600.00 0.00 4,400.00 13,500.00 -25.93 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 347,139.20 418,987.80 387,612.80 558,400.00 428,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000
รวมงบดําเนินงาน 536,471.24 634,143.71 655,052.07 911,900.00 841,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

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

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต 3 ล้อ อเนกประสงค แบบ
กระบะบรรทุกท้าย

0.00 144,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยา 0.00 0.00 0.00 16,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เลื่อยโซยนต 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 23,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายถาพนึ่ง ระบบดิจิตอล 26,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 57,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจียหรือตัด 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญาณดาวเทียม 
แบบพกพา

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เทปวัดระยะ 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เทปวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว) 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0.00 7,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0.00 0.00 0.00 6,300.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)       

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 91,850.00 337,200.00 700.00 112,400.00 0
รวมงบลงทุน 91,850.00 337,200.00 700.00 112,400.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,712,927.24 3,108,332.71 3,073,634.07 3,441,200.00 3,518,960
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 471,000.00 601,698.33 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 471,000.00 671,698.33 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 168,787.33 104,643.99 102,628.80 270,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 168,787.33 104,643.99 102,628.80 270,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 168,787.33 104,643.99 573,628.80 941,698.33 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ     0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค 
บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิ์จู หมู 
1  

948,606.72 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้ารอบสวนสาธารณะ
หมูบ้านพฤกษา 4 หมูที่ 4 โดยใช้ยางพารา
แอสฟัลทติกคอนกรีต

0.00 0.00 172,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบอบําบัด
น้ําเสีย

0.00 0.00 0.00 142,500.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 650,600.00 -100 % 0

โครงการปูพื้นทางเท้ารอบอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 208,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน (แหลงทองเที่ยว) หมูที่ 3 
ตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 30,700.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันตลิ่ง 
และปรับปรุงภูมิทัศน พร้อมราวกันตก 
บริเวณริมคลองโรงเจ หมูที่ 4

0.00 0.00 2,259,313.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง แบบ  Para 
Asphaltic concrete  ซอยบ้านนายจิว 
(ซอยรุมนุม) ชวงที่ 2 หมูที่ 3 ตําบลมหา
สวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,592,000
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โครงการกอสร้างถนนลาดยาง แบบ Para 
Asphaltic Concrete บริเวณเลียบคลอง
ปฏิรูป 2 ชวงที่ 2 หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0.00 0.00 0.00 991,900.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
คคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายบุ้น หมู 1

384,999.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
คคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทยทวี 
หมู 3

1,499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายเลียบทาง
รถไฟ ฝั่งทิศตะวันตก หมูที่ 1 ตั้งแตบ้านนาย
สุขสันต ชวยนุม ถึง สุดเขตตําบลมหาสวัสดิ์
ติดตอกับตําบลงิ้วราย 

0.00 0.00 137,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกทางระบายน้ํา พร้อมฝังทอ
ทางข้าม ซอยบ้านนายศรลาภ แซซิ้ม หมูที่ 1 
ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

0.00 0.00 0.00 64,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหน้า
อาคารอเนกประสงค หมูบ้านพฤกษา 4 หมู 
4 

620,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองโรงเจ หมู 
1

570,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปูแผนพื้นทางเท้ารูปคดกริช บริเวณ
ริมคลองปฏิรูป 2 หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0.00 0.00 0.00 292,600.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:51:05 หน้า : 49/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยราษฎรพัฒนา 
(ซอยอินเลิฟ) หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0.00 0.00 0.00 368,900.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมถมดิน 
บริเวณด้านหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

313,604.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําลอดถนน บริเวณ
หน้าบ้านนายแผ้ว บําเพ็ญ หมูที่ 1 ตําบล
มหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

0.00 0.00 0.00 38,900.00 -100 % 0

โครงการเสริมผิวถนนโดยใช้ ASPHALTIC 
CONCRETE (OVER LAY) ถนนสายเมน หมู
บ้านพฤกษา4 หมูที่ 1,4

0.00 1,808,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธโครง
สร้างเหล็ก

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ 
Over lay โดยใช้  Para Asphaltic 
concrete บริเวณเลียบคลองมหาสวัสดิ์  
จากบ้านนายอมร  ปรีดาวงศ (นายแกน)  หมู
ที่ 2 ถึง อาคารอเนกประสงค หมูที่ 1 ตําบล
มหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,482,900
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โครงการลงหินคลุก ซอยบ้านครูแมว  หมูที่ 
2  ตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 68,600

โครงการลงหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ 
จากบริเวณบ้านนางนงคนุช  พัฒนศักดิ์ศิริ 
(ครูเป็ด) ถึง คลองควาย บ้านนางวาด สุข
สําราญ  หมูที่  1 ตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 183,000

ปรับปรุงหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สวนที่
ตอเติมด้านหน้า-ด้านหลัง) และปรับปรุงห้อง
น้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 204,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,336,209.72 1,808,000.00 2,568,313.00 3,308,100.00 5,560,500
รวมงบลงทุน 4,336,209.72 1,808,000.00 2,576,713.00 3,308,100.00 5,560,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,504,997.05 1,912,643.99 3,150,341.80 4,249,798.33 5,560,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,217,924.29 5,020,976.70 6,223,975.87 7,690,998.33 9,079,460

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส 49,500.00 0.00 18,700.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการทําดีเพื่อพอ ประชารัฐรวมพลัง 
รังสรรคตําบลมหาสวัสดิ์สะอาด (Bin 
Cleaning Year)

62,898.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
กิจกรรม "รวมพลังแหลงความภักดี"

0.00 7,450.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคและสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

189,950.00 30,432.00 172,850.00 140,000.00 -28.57 % 100,000

ปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองโรงเจ หมูบ้าน
พฤกษา 4 หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 
พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 302,348.00 37,882.00 191,550.00 540,000.00 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 105,631.75 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 105,631.75 0.00 0.00 0.00 0
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รวมงบดําเนินงาน 407,979.75 37,882.00 191,550.00 540,000.00 250,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 407,979.75 37,882.00 191,550.00 540,000.00 250,000

รวมแผนงานการเกษตร 407,979.75 37,882.00 191,550.00 540,000.00 250,000
แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 202,645.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 22,516.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000.00 225,161.00 240,000.00 240,000.00 240,000
รวมงบบุคลากร 240,000.00 225,161.00 240,000.00 240,000.00 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 76,028.00 3,603.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 83,850.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 81,500.00 11,125.00 30,000.00 233.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 76,028.00 85,103.00 94,975.00 50,000.00 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 71,704.69 275,275.70 57,290.12 109,000.00 -8.26 % 100,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 71,704.69 275,275.70 57,290.12 114,000.00 105,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 570,328.94 468,394.58 636,132.71 670,000.00 4.48 % 700,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 411,290.88 1,262,842.25 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 981,619.82 1,731,236.83 636,132.71 690,000.00 720,000
รวมงบดําเนินงาน 1,129,352.51 2,091,615.53 788,397.83 879,000.00 990,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน(ซัมเมอรส สําหรับ
บอบาดาล

0.00 0.00 0.00 328,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 338,000.00 110,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู
บ้าน(บาดาล) หมูที่ 4

24,018.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 24,018.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 24,018.00 0.00 0.00 338,000.00 110,000

รวมงานกิจการประปา 1,393,370.51 2,316,776.53 1,028,397.83 1,457,000.00 1,340,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,393,370.51 2,316,776.53 1,028,397.83 1,457,000.00 1,340,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 260,489.00 264,297.00 267,519.00 280,000.00 -2.5 % 273,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 11,060.00 15,000.00 -20 % 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,276,900.00 7,935,800.00 8,872,800.00 10,791,600.00 7.98 % 11,653,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,238,400.00 1,348,000.00 1,408,000.00 1,795,200.00 8.96 % 1,956,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 72,000.00 72,000.00 77,000.00 72,000.00 0 % 72,000

สํารองจาย 2,317.62 0.00 0.00 1,094,283.00 -72.49 % 301,066

รายจายตามข้อผูกพัน 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 175,000.00 250,000.00 0 % 250,000

เงินชวยพิเศษ 0.00 27,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

341,020.00 324,899.82 365,955.80 373,600.00 -4.54 % 356,638

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 34,948.80 34,948.80 34,948.80 45,188.80 -5.66 % 42,630

รวมงบกลาง 9,376,075.42 10,156,945.62 11,212,283.60 14,771,871.80 14,971,534
รวมงบกลาง 9,376,075.42 10,156,945.62 11,212,283.60 14,771,871.80 14,971,534
รวมงบกลาง 9,376,075.42 10,156,945.62 11,212,283.60 14,771,871.80 14,971,534

รวมแผนงานงบกลาง 9,376,075.42 10,156,945.62 11,212,283.60 14,771,871.80 14,971,534
รวมทุกแผนงาน 37,239,934.74 36,830,609.52 37,531,101.56 52,000,000.00 51,000,000

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:51:05 หน้า : 56/56



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

อําเภอ พุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,238,500 บาท

งบบุคลากร รวม 7,159,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,602,280 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ 21,120 บาท   และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท  โดยคํานวณตามบัญชีอัตราคา
ตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 950 บาท โดยคํานวณตาม
บัญชีอัตราคาตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)   

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ  950 บาท โดยคํานวณตามบัญชีอัตราคา
ตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท  โดยคํานวณตามบัญชีอัตรา
คาตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (สํานักงานปลัด อบต.)  
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 888,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 คน ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาทตอคน และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท  โดยคํานวณตามบัญชีอัตรา
คาตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด อบต.)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,557,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,386,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว, เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ, เงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นิติกร  และคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่กําหนด
และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานัก
งานปลัด อบต.)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 181,680 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,630,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบ
ที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,901,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 690,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด      
- เพื่อจายเปนคาสมนาคุณ คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงาน และ
ลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  
- เพื่อจายเปนเงินคาสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงิน
สมนาคุณ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536
 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด
 - เพื่อจายสําหรับเปนคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 26 และ
ข้อ 27  ทั้งนี้ อัตราคาใช้จายให้เปนไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.)  กําหนด   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 1,431,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:41 หน้า : 7/150



คาเชาที่ดิน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเชาที่ดิน สําหรับเปนที่จอดรถบริการ
ประชาชนผู้มาติดตอราชการ และจัดกิจกรรมตางๆ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สํานักงานปลัด อบต.)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่จําเปนต้องชําระกับหนวยงานที่
เรียกเก็บ เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมและคาใช้จายใน
การดําเนินคดี ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

1. คารับรอง   จํานวน   10,000   บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปน
คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  (สํานัก
งานปลัด อบต.)
2. คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน   10,000   บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (สํานักงานปลัด อบต.)
3. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน 40,000   บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ หรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ เชน งานรับเสด็จ งานเฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับแขกเมือง งานพิธีการทางศาสนา
พุทธ และงานพิธีพราหมณตางๆ เชน การจัดซื้อเครื่องราช
สักการะ เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิงเทียน แจกันดอกไม้ พาน
พุม เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑเทศน ผ้าแพร ธงชาติ ป้ายตรา
สัญลักษณตางๆ พระบรมฉายาลักษณ พวงมาลา วัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวเนื่องในการจัดงานตางๆ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาด้วยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0804.4/ว 144  ลงวันที่ 10 มกราคม 2556  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม (สํานักงานปลัด อบต.) 
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คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น  อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ  การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้ง  โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเครื่องเขียน  คาแบบพิมพตางๆ   คาถายเอกสาร  คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาของสมนาคุณ   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม
ถึงผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม   (สํานักงานปลัด อบต.)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงิน
พุมทอง กรวยดอกไม้  พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ
พวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกหนวยพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ   คาวัสดุอุปกณตางๆ  คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่  6   หน้า  110  โครงการที่  2  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธี
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และวันสําคัญของชาติ  อาทิ  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ
   พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหง
ชาติ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  กิจกรรมวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ ฯลฯ   โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการดังนี้  คาวัสดุ  ธงตราสัญลักษณ  ภาพพระบรมยา
ลักษณ  คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงาน
และผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก  คาสถานที่จัดงาน  เชน  คาเชาหรือคาบํารุง คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้ง
และคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
5) ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 6
  หน้า 104 โครงการที่ 8  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและ
ความโปรงใสในการทํางานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.มหาสวัสดิ์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
จ้างเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ คาจ้างเหมาบริการ และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา วา
ด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 มาตรา 6  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 6
  หน้า 104  โครงการที่  5  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:41 หน้า : 14/150



เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 6
  หน้า 104  โครงการที่  6  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก คาวัสดุ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกา  วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557  หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 6
  หน้า 105  โครงการที่  10 (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และ พ.ร.บ.ท้อง
ถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 6
  หน้า 104  โครงการที่  7  (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ  แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่, มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปกาว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซีสเตอร เบรก
เกอร ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:41 หน้า : 18/150



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้ม กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําเย็น ถังแกส เตา ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  ผ้าปู
โตะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:41 หน้า : 19/150



วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียบ เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
 และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ  ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน สัญญานไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
ลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระมองข้างรถยนต ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดี
รอมไดรฟ แผนกาองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์  (สํานักงานปลัด อบต.)    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ   (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย คาฝากสงไปรษณียภัณฑเปนราย
เดือน ฯลฯ  (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต คาเชาวงจรสื่อสาร
ข้อมูล ระบบสื่อสารอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใช้
หมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณ คาใช้บริการ และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องจําเปน ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 133,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกบัญชี
มาตรฐาน แตมีความจําเปนต้องจัดหาเพื่อใช้ในการอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน เปนครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนต้องจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัด เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตั้งตามราคาท้องตลาด จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตาม
ท้องตลาด
(สํานักงานปลัด อบต.)

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 62,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร  แบบตัด
ตรง  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 62,200 บาท  คุณลักษณะตามเกณฑ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 2562  รายการ 10.3.1  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- ทําลายกระดาษไมน้อยกวา  30 แผนตอครั้ง
- ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไมเกินกวา 4 มิลลิเมตร
(สํานักงานปลัด อบต.)   
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โตะอเนกประสงค จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จํานวน 15 ตัว ๆ
 ละ 2,500  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- หน้าโฟเมก้าสีขาว, โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
- ขนาดความกว้าง ไมน้อยกวา  60 ซม.
- ขนาดความยาว  ไมน้อยกวา 150 ซม.
- ขนาดความสูง    ไมน้อยกวา  75 ซม.
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน แตมีความจํา
เปนต้องจัดหาเพื่อใช้ในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชน เปนครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนต้องจัดซื้อในท้องถิ่น
โดยประหยัด เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตั้งตามราคาท้องตลาด จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตาม
ท้องตลาด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563 ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 103 โครงการที่ 1  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,000
 บาท  โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
กวา 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการที่ 57  (สํานักงานปลัด อบต
.)   

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างศึกษาพัฒนาระบบงานในภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลในด้านตาง ๆ การบริหารจัดการระบบ  การจ้าง
สถาบันหรือองคกรที่เปนกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการขององคการบริหารสวนตําบล  การจ้างที่ปรึกษา
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
  (สํานักงานปลัด อบต.)   

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:41 หน้า : 27/150



งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 10 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพุทธมณฑลในการจัดโครงการจัด
งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาล
ที่ 10 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 76 โครงการที่ 2 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)   

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพุทธมณฑลในการจัดโครงการจัด
งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 76 โครงการที่ 3  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)   
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โครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพุทธมณฑลในการจัดโครงการ
โครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 76  โครงการที่ 4  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)   

โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพุทธมณฑลในการจัดโครงการจัด
งานโครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 76 โครงการที่ 1 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)   

งานบริหารงานคลัง รวม 3,662,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,487,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,487,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,571,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว, เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ  และคาตอบ
แทนรายเดือน ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง (กอง
คลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กอง
คลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 824,280 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบ
ที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,118,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง  (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (กองคลัง)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม
ถึงผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม   (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ  และในการซอมบํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่  1  กุมภาพันธ 2562  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 413,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ  แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่, มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปกาว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองคลัง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซีสเตอร เบรก
เกอร ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองคลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้ม กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําเย็น ถังแกส เตา ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  ผ้าปู
โตะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน สัญญานไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอต และ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
ลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระมองข้างรถยนต ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (กองคลัง)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   (กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดี
รอมไดรฟ แผนกาองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองคลัง)

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย คาฝากสงไปรษณียภัณฑเปนราย
เดือน ฯลฯ (กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต คาเชาวงจรสื่อสาร
ข้อมูล ระบบสื่อสารอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใช้
หมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณ คาใช้บริการ และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องจําเปน ฯลฯ  (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 57,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 40,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียี  จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 40,200 บาท คุณลักษณะตามเกณฑราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจําปี 2562  รายการ 10.6.1  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
 - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู
 - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
 - ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 - ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 77 โครงการที่ 6 (กองคลัง)
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ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 20
 ชอง จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,500  บาท ครุภัณฑดังกลาวเปน
ครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน แตมีความจําเปนต้องจัดหาเพื่อใช้ใน
การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เปนครุภัณฑที่ไมได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนต้อง
จัดซื้อในท้องถิ่นโดยประหยัด เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งตามราคาท้องตลาด จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด
(กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 7,500 บาท   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 X 1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 X 600
 หรือ 600 X 1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  รายการที่ 44  (กองคลัง)  
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา  (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท  โดย
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา  600 x 600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที  (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  รายการที่ 44  (กองคลัง)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 604,160 บาท

งบบุคลากร รวม 444,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 298,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบ
ที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และกฎหมาย  หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เพื่อเปนคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  หรือ
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
งานปลัด อบต.)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  และข้าราชการบํานาญ ซึ่งเปนผู้มีสิทธิเบิกได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:41 หน้า : 47/150



คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม
ถึงผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม  (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม  (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 333,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 333,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์  อาทิ  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คาเอกสารคาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุเครื่องแตง
กาย คาจ้างเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุอุปกรณ  และ
คาใช้จายอื่นที่จําเปน ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (4) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 82 โครงการ
ที่ 3 (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการตั้งดานตรวจและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหมและเทศกาลวันสงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม  เทศกาลวัน
สงกรานต อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม คาเบี้ย
เลี้ยง  ไฟฉาย กระบอง เสื้อสะท้อนแสง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจําเปน ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (4) แหง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวัน
ที่ 2 ธันวาคม 2557  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559  และตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 82 โครงการที่ 1 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/หมู
บ้าน และสถานศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมซ้อมแผนและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ให้แก ชุมชน/หมูบ้าน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ  หนวยงานราชการ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ อาทิ คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด คาเอกสาร  คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวข้อง และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (4) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 82 โครงการที่ 2 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 173,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซีสเตอร เบรก
เกอร ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน สัญญานไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
ลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระมองข้างรถยนต ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(สํานักงานปลัด อบต.) 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกงผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน สายดับเพลิง ข้อตอเกลียวในใช้กับเครื่องสูบน้ํา ชุดตอ
สายดับเพลิง ข้อแยกสามทาง  หัวฉีดปรับฝอย ฯลฯ และวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(สํานักงานปลัด อบต.) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 280,480 บาท

งบบุคลากร รวม 207,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 207,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 207,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง   (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม
ถึงผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม   (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ  แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่, มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปกาว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดี
รอมไดรฟ แผนกาองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,157,986 บาท
งบบุคลากร รวม 420,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยคํานวณตั้งจายไว้  12  เดือน  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยคํานวณตั้งจายไว้  12  เดือน  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ตามระเบียบ
ที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 799,886 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 254,310 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 8,000 บาท

1. คารับรอง   จํานวน   2,000   บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปน
คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  (สํานัก
งานปลัด อบต.)
2. คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน   3,000   บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (สํานักงานปลัด อบต.)
3. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน 3,000   บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ หรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ เชน งานรับเสด็จ งานเฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับแขกเมือง งานพิธีการทางศาสนา
พุทธ และงานพิธีพราหมณตางๆ เชน การจัดซื้อเครื่องราช
สักการะ เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิงเทียน แจกันดอกไม้ พาน
พุม เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑเทศน ผ้าแพร ธงชาติ ป้ายตรา
สัญลักษณตางๆ พระบรมฉายาลักษณ พวงมาลา วัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวเนื่องในการจัดงานตางๆ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม
ถึงผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม (สํานักงานปลัด อบต.) 

โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คาเอกสาร คาของขวัญ ของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 97 โครงการที่  4 (สํานัก
งานปลัด อบต.)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 183,310 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการบริหารงานด้านการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ รายละเอียดดัง
นี้       
     1) คาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245
 วัน  เปนเงิน  122,500 บาท
     2) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
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บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ (รายหัว)  อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี เปนเงิน  42,500 บาท
     3)  คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  เปนเงิน 3,400  บาท
     4)  คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  เปนเงิน 3,400  บาท
     5)  คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  เปนเงิน 4,200  บาท 
     6)  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์  อัตราคนละ 430 บาท/ปี  เปนเงิน 7,310  บาท 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 - ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  “ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น” ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 97 โครงการที่ 1 (สํานักงาน
ปลัด อบต.) 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด คาตกแตงสถานที่ คา
เอกสาร คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 98 โครงการที่ 7  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 445,576 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ  แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่, มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปกาว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซีสเตอร เบรก
เกอร ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้ม กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําเย็น ถังแกส เตา ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  ผ้าปู
โตะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 375,576 บาท

เพื่อจายเปน
(1) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  จํานวน  47,905  บาท 
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อัตราจัดสรร
คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน/แหง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น”  
(2) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคลองมหา
สวัสดิ์  จํานวน  136,051  บาท 
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบ้านคลองมหา
สวัสดิ์ อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน/แหง โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น”  
(3) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคลอง
โยง  จํานวน  191,620  บาท 
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบ้านคลอง
โยง อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน/แหง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น”  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4
  หน้า 97 โครงการที่ 3  (สํานักงานปลัด อบต.)   
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียบ เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
 และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ  ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดี
รอมไดรฟ แผนกาองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวย
ปล้ํา เบาะยูโดย ฯลฯ   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ (สํานักงานปลัด อบต.) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษา ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต คาเชาวงจรสื่อสาร
ข้อมูล ระบบสื่อสารอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใช้
หมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณ คาใช้บริการ และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องจําเปน ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ
 ละ 5,500 บาท เปนเงิน 11,000 บาท  คุณลักษณะตามเกณฑ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 2562 รายการ 10.14.1 มี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ   
(สํานักงานปลัด อบต.)

โตะอเนกประสงค จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จํานวน 5 ตัว ๆ
 ละ 2,500  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- หน้าโฟเมก้าสีขาว, โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
- ขนาดความกว้าง ไมน้อยกวา  60 ซม.
- ขนาดความยาว  ไมน้อยกวา 150 ซม.
- ขนาดความสูง    ไมน้อยกวา  75 ซม.
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน แตมีความจํา
เปนต้องจัดหาเพื่อใช้ในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
งาน เปนครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ และมีความจําเปนต้องจัดซื้อในท้องถิ่นโดยประหยัด เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งตามราคา
ท้องตลาด จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด
(สํานักงานปลัด อบต.)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โตะอาหารพร้อมม้านั่งยาวสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอาหารพร้อมม้านั่งยาวสําหรับเด็กนัก
เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท  มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน  ดังนี้
- พื้นโตะมีขนาดกว้างไมน้อยกวา 70  ซม. ยาวไมน้อยกวา 180
 ซม.
- ที่นั่งมีความกว้างไมน้อยกวา 25 ซม.
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน แตมีความจํา
เปนต้องจัดหาเพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สําหรับนั่งรับประทาน
อาหาร เปนครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ และมีความจําเปนต้องจัดซื้อในท้องถิ่นโดยประหยัด เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งตามราคา
ท้องตลาด จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 74 โครงการที่ 2 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 894,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 894,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนใน
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์  ตาม
โครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์  ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5
) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 98
 โครงการที่ 9  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

จํานวน 284,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านคลองมหา
สวัสดิ์  อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561  “ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น”  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 97
 โครงการที่ 2  (สํานักงานปลัด)
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โครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านคลองโยง

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านคลองโยง  อัตรา
คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561   “ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น”  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 97
 โครงการที่ 2  (สํานักงานปลัด)

สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองโยง ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลโรงเรียนบ้านคลองโยง

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านคลองโยง ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง  ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร
.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 98
 โครงการที่ 8 (สํานักงานปลัด อบต.) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,970,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,400,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,400,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 785,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 544,560 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบ
ที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด  
     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น และการเบิกจายคาใช้จาย พ.ศ. 2562 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 129,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท

1. คารับรอง   จํานวน   2,000   บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปน
คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2. คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน   2,000   บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม
ถึงผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ  แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่, มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปกาว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:42 หน้า : 84/150



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน สัญญานไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
ลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระมองข้างรถยนต ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ประกอบด้วย
วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุงมือ กระดาษ
กรอง สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:42 หน้า : 87/150



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดี
รอมไดรฟ แผนกาองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:42 หน้า : 88/150



ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย คาฝากสงไปรษณียภัณฑเปนราย
เดือน ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 516,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 316,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 316,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
ทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควัน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 85 โครงการที่  1 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ  คาวัสดุ/อุปกรณ  คาจ้างเหมาบริการ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (3) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 85 โครงการที่ 3  (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ/อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 86 โครงการที่ 5  (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ   คาวัสดุ/อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 86 โครงการที่ 6   (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ  คาวัสดุ/อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (3) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 86 โครงการที่ 7   (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดอบรมให้ความรู้แกประชาชน หมู
บ้านตางๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและ
แมว รวมถึงสัตวเลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้า
ของ การทําหมันสุนัขและแมวทั้งตัวผู้และตัวเมีย และจัดกิจกรรม
รณรงคควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เชน คาตอบแทน
วิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คาเอกสาร คาของที่ระลึก คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม   คาวัสดุ  คาวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด ถุงมือ กระบอกฉีดยา และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 85 โครงการที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 5,600 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการสํารวจสัตวและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน
มีนาคม และสิงหาคม โดยเบิกคาตอบแทนให้บุคคลที่สํารวจตัว
ละ 3 บาท/ครั้ง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (3) แหง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 85 โครงการที่  4 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ คาจ้างเหมาบริการ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 87 โครงการที่ 10   (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณ
หมูที่ 1 เชน เครื่องออกกําลังกายแขน เครื่องดึงไหลออกกําลัง
แขน เครื่องออกกําลังข้อเขาเครื่องออกกําลังลดหน้าท้อง ฯลฯ
  ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน แตมีความจํา
เปนต้องจัดหาเพื่อบริการประชาชน  เปนครุภัณฑที่ไมได้กําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนต้องจัดซื้อใน
ท้องถิ่นโดยประหยัด เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งตามราคาท้องตลาด จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด
ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 16 (14) แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 87
 โครงการที่ 11 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  ติดตั้งบริเวณ
หมูที่ 4 เชน เครื่องออกกําลังกายแขน เครื่องดึงไหลออกกําลัง
แขน เครื่องออกกําลังข้อเขาเครื่องออกกําลังลดหน้าท้อง ฯลฯ
  ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน แตมีความจํา
เปนต้องจัดหาเพื่อบริการประชาชน  เปนครุภัณฑที่ไมได้กําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนต้องจัดซื้อใน
ท้องถิ่นโดยประหยัด เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งตามราคาท้องตลาด จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด
ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 16 (14) แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 88
 โครงการที่ 14 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,523,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,117,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กอง
สวัสดิการสังคม) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 416,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบ
ที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 91,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด  (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
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คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 113,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม
ถึงผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ คาเชาที่พักคาวัสดุ/อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตาม
อํานาจหน้าที่มาตรา 67 (6)  แหง  พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามอํานาจหน้าที่ มาตรา 16 (10)  แหง พ
.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 90 โครงการที่ 5  (กอง
สวัสดิการสังคม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม 
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ  แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่, มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปกาว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซีสเตอร เบรก
เกอร ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดี
รอมไดรฟ แผนกาองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย คาฝากสงไปรษณียภัณฑเปนราย
เดือน ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 635,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:42 หน้า : 106/150



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม   
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซีสเตอร เบรก
เกอร ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 385,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 385,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค โครงการขยายเขต
จําหนายและติดตั้งไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม หมูที่ 1

จํานวน 385,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค โครงการขยาย
เขตจําหนายและติดตั้งไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม หมูที่ 1    
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค โครงการการ
ขยายเขตจําหนวยและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายวิม  หมู
ที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตาม
ประมาณการคาใช้จายการไฟฟ้าสวนภูมิภาค และโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า 69 โครงการที่ 5 (กองชาง)   
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,671,160 บาท
งบบุคลากร รวม 626,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 626,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 554,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบ
ที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 2,045,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

ประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือ
จ้างเหมาเอกชน หรือหนวยงานอื่นนําขยะมูลฝอยไปกําจัด  คา
ปรับกลบขยะ คาที่ดินหรือเปนคาเชาที่ดิน ฯลฯ ตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (2) แหง  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
  หน้า 79 โครงการที่ 1
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดโครงการรณรงคและสงเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือนของประชาชน หมูที่ 1-4 ตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (2) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 หน้า 79 โครงการที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้ม กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําเย็น ถังแกส เตา ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  ผ้าปู
โตะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน สัญญานไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
ลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระมองข้างรถยนต ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกงผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ ซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ และใน
การซอมบํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม  (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในระบบบําบัดน้ําเสีย และคาไฟฟ้าในที่
สาธารณะอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์  (กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 466,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 466,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนหมูบ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนหมู
บ้าน เชน คาป้ายโครงการ คาเอกสาร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเปน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และตามอํานาจหน้าที่ มาตรา 16 (1) แหง พ.ร.บ. กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้า 110 โครงการที่  1 (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมผู้สูงอายุ กลุมสตรี ผู้นํา
ชุมชน และคณะกรรมการหมูบ้าน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  และตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 66, 67(6) และ68 (7) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7)  พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 93 โครงการที่ 12 (กอง
สวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกกลุมอาชีพ กลุมสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่
วางงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด คา
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องจําเปน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 66, 67(6) และ 68 (7) แหง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 92 โครงการที่ 6 (กอง
สวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และตามอํานาจหน้าที่ มาตรา 66, 67(6) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 92 โครงการ
ที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:42 หน้า : 117/150



โครงการเสริมสร้างเครือขายและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลมหาสวัสดิ์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คา
เอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และตามอํานาจหน้าที่ มาตรา 66, 67(6)  แหง พ
.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2552 และพระ
ราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 หน้า 91 โครงการที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม   
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการตกแตงประดับ  คาป้าย  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และแก้ไขเพิ่มเติม   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 93 โครงการที่ 10 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เชน คา
อาหารสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาป้ายโครงการ คาของรางวัล คา
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องจําเปน เกี่ยว
ข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) (6) แหง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 1 (สํานัก
งานปลัด อบต.) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการตกแตงประดับ  คาป้าย  คาดอกไม้
ธูปเทียน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
เชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (5) (8)  แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ
. 2562  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และแก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 5  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คาเอกสาร คาของขวัญ ของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 3  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คาเอกสาร คาของขวัญ ของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (8) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 2 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการตกแตงสถานที่ คาดอกไม้ธูป
เทียน คาตกแตงประดับเวที คาวัสดุ คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คา
ใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพ
ตางๆ คาใช้จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) (8
) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 96 โครงการที่ 6 (สํานักงานปลัด อบต.) 
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โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คาเอกสาร คาของขวัญ ของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 95 โครงการที่ 4  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลมหาสวัสดิ์   อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
เกษตรของตําบลมหาสวัสดิ์  อาทิ คาตอบแทนวิทยากร  การ
ตกแตงสถานที่  คาเอกสาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขง
ขัน  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) (8) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม   ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2563  ยุทธศาสตร
ที่ 2 หน้า 73 โครงการที่ 1 (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ 2562
  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(สํานักงานปลัด อบต.) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,518,960 บาท

งบบุคลากร รวม 2,677,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,677,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,334,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น และตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
สูง/กลาง/ต้น  ตามระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กอง
ชาง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์  โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบที่
กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 841,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 302,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด      
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และกฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
(กองชาง) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง  (กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านหรือเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองชาง) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง 
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองชาง)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  (กองชาง)

คาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาด้วยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0804.4/ว 144  ลงวันที่ 10 มกราคม 2556  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม 
(กองชาง)
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คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่จําเปนต้องชําระกับหนวยงานที่
เรียกเก็บ เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล คาธรรมเนียม
รังวัดที่ดิน คาธรรมเนียมและคาใช้จายในการดําเนินคดี ฯลฯ
  (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และรายจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม
ถึงผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่ม
เติม  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงรักษายาน
พาหนะ หอกระจายขาว เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มเติม
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 428,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ  แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่, มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปกาว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้ม กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําเย็น ถังแกส เตา ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  ผ้าปู
โตะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน สัญญานไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
ลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระมองข้างรถยนต ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองชาง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว  พืชและสัตว พันธุ
สัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแกสพิษ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่
ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดี
รอมไดรฟ แผนกาองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(กองชาง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย คาฝากสงไปรษณียภัณฑเปนราย
เดือน ฯลฯ (กองชาง) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,560,500 บาท
งบลงทุน รวม 5,560,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,560,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง แบบ  Para Asphaltic concrete  
ซอยบ้านนายจิว (ซอยรุมนุม) ชวงที่ 2 หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์

จํานวน 1,592,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนลาด
ยาง แบบ Para Asphaltic concrete ซอยบ้านนายจิว (ซอยรุม
นุม)  ชวงที่ 2 หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 1,660.00 ตารางเมตร โดยมีหนังสือรับรองจากการ
ยางแหงประเทศไทย รายละเอียดตามแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ  ตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (1) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 1  หน้า 69 โครงการที่ 7 (กอง
ชาง)
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เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K)  ให้แก ผู้ประกอบอาชีพงานกอสร้างและผู้ประกอบ
อาชีพอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานกอสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Over lay โดยใช้  Para 
Asphaltic concrete บริเวณเลียบคลองมหาสวัสดิ์  จากบ้านนาย
อมร  ปรีดาวงศ (นายแกน)  หมูที่ 2 ถึง อาคารอเนกประสงค หมูที่ 1 
ตําบลมหาสวัสดิ์

จํานวน 3,482,900 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Over lay โดย
ใช้  Para Asphaltic concrete บริเวณเลียบคลองมหา
สวัสดิ์   จากบ้านนายอมร  ปรีดาวงศ (นายแกน)  หมู
ที่ 2 ถึง อาคารอเนกประสงค หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ ถนน
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,517.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 7,585.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (1) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  ยุทธศาสตร
ที่ 1  หน้า 70 โครงการที่ 8 (กองชาง)   
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โครงการลงหินคลุก ซอยบ้านครูแมว  หมูที่ 2  ตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 68,600 บาท

เพื่อจายเปนคาลงหินคลุกซอมแซมถนน บริเวณซอยบ้านครู
แมว หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยการลงหินคลุก ถนนกว้าง
เฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 190.00 เมตร ลงหินคลุกเกลี่ยปรับแตง
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไมน้อย
กวา 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (1) แหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 1  หน้า 70 โครงการที่ 9 (กอง
ชาง)  

โครงการลงหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ จากบริเวณบ้านนางนงคนุช  
พัฒนศักดิ์ศิริ (ครูเปด) ถึง คลองควาย บ้านนางวาด สุขสําราญ  หมูที่ 
 1 ตําบลมหาสวัสดิ์

จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงหินคลุกซอมแซมถนน สายเลียบทาง
รถไฟ จากบริเวณนางนงคนุช  พัฒนศักดิ์ศิริ (ครูเปด) ถึง คลอง
ควาย บ้านนางวาด สุขสําราญ  หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยการ
ลงหินคลุก ถนนกว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ยาว 675.00 เมตร ลงหิน
คลุกเกลี่ยปรับแตงหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม
น้อยกวา 2,025.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (1) แหง พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตร
ที่ 1 หน้า 69 โครงการที่ 6 (กองชาง)  
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ปรับปรุงหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สวนที่ตอเติมด้านหน้า-ด้านหลัง) 
และปรับปรุงห้องน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์

จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สวนที่ตอเติม
ด้านหน้า -ด้านหลัง) และปรับปรุงห้องน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ตามอํานาจหน้าที่มาตรา 67 (5) แหง พ.ร.บ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตร
ที่ 4 หน้า 75 โครงการที่ 2 (สํานักงานปลัด อบต.)   
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(กองชาง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาเอกสาร คาของที่ระลึก คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คาวัสดุตาง ๆ  คาป้าย และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเปน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (7)  แหง  พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2
 หน้า 81 โครงการที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการรณรงคและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาเอกสาร คาของที่ระลึก คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คาวัสดุตาง ๆ  คาป้าย และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเปน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามอํานาจหน้าที่
มาตรา 67 (7) แหง พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 81 โครงการที่ 2 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,340,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปีขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามระเบียบที่
กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด 
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบ ฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างขุดลอก คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ หรือหากการ
ดําเนินการกอสร้างดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก หรือ
ไมมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยหรือไมมีความจําเปนต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หากงานใด
สามารถดําเนินการจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้การจ้าง
เหมาบริการ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “
งานกอสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(กองชาง)
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คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่จําเปนต้องชําระกับหนวยงานที่
เรียกเก็บ เชน คาธรรมเนียมศาล  คาใช้จายในการดําเนินคดี  คา
ธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร ฯลฯ (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่อง
มือ เครื่องใช้ และทรัพยสินตาง ๆในงานกิจการประปา เชน การ
บํารุงรักษายานพาหนะ ทอเมนประปา ระบบประปา เครื่องปัมน้ํา
ซัมเมอรส บอน้ําบาดาล ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ในการซอมบํารุงรักษายานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่  1  กุมภาพันธ 2562  และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม  (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียบ เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
 และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ  ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(กองชาง) 

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:00:42 หน้า : 145/150



ค่าสาธารณูปโภค รวม 720,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์  
(กองชาง)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์  
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน (ซัมเมอรส) สําหรับบอ
บาดาล  พร้อมชุดอุปกรณ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 100,000
 บาท  โดยเครื่องสูบน้ําใต้ดิน (ซัมเมอรส) มีกําลังมอเตอร ไมน้อย
กวา 10 แรงม้า พร้อมสายไฟและตู้คอนโทรล ครุภัณฑดังกลาว
เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน แตมีความจําเปนต้องจัดหาเพื่อ
ใช้ในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เปนครุภัณฑที่ไม
ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปน
ต้องจัดซื้อในท้องถิ่นโดยประหยัด เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งตามราคาท้องตลาด จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 80 โครงการที่ 1 (กองชาง)  
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  (กองชาง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,971,534 บาท

งบกลาง รวม 14,971,534 บาท
งบกลาง รวม 14,971,534 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 273,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้าง
ของ อบต.มหาสวัสดิ์ ในอัตราสวนที่กฎหมายกําหนด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แกพนักงานจ้าง
ของ อบต.มหาสวัสดิ์ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ
หาย ในอัตราสวนที่กฎหมายกําหนด โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 (สํานักงานปลัด อบต.)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,653,200 บาท

ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 94 โครงการที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,956,000 บาท

ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคน
พิการในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว การดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 94 โครงการที่ 1 (กอง
สวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

ดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แกผู้
ป่วยเอดสในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่
แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเปนอยูยาก
จน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองได้ การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยกาจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
   - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    เปนเงิน 36,000 บาท
   - ตั้งจายจากเงินรายได้            เปนเงิน 36,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
  หน้า 94 โครงการที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจาย จํานวน 301,066 บาท

เพื่อจายในกรณีการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเปนสวนรวม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563  (สํานักงานปลัด อบต.) 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20  สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวัน
ที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 94 โครงการที่ 4 (กอง
สวัสดิการสังคม)
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 94  โครงการที่ 5 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตในระหวางรับราชการ (สํานัก
งานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 356,638 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 42,630 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญของพนักงาน
สวนตําบลในหนวยงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวัน
ที่  29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  (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

250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

273,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,653,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

356,638

สํารองจ่าย 301,066

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,956,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

42,630

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

273,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,653,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

356,638

สํารองจ่าย 301,066

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,956,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

42,630

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600
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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 (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 972,000 554,160 416,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 108,000 72,000 3,900

เงินเดือนพนักงาน 1,334,160 654,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 221,800

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 100,000 100,000 91,000

ค่าเช่าบ้าน 192,000 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000 60,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

888,360 888,360

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,000 532,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 544,560 216,000 122,160 2,455,080 5,496,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 87,000 87,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

28,260 24,000 24,000 117,060 401,220

เงินเดือนพนักงาน 785,400 388,080 298,000 4,957,500 8,417,740

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 181,680 403,480

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 246,000 372,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,000 30,000 40,000 107,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 70,000 50,000 700,000 1,231,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 30,000 450,000 834,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 6,000 10,000 30,000 125,000
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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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถ
ยนต์

10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 50,000 10,000 3,000 5,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

20,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าที่ดิน

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 20,000 20,000

จ้างเหมาบริการ 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถ
ยนต์

15,000 8,000 10,000 43,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 70,000 10,000 2,000 50,000 220,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

20,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 57,000 57,000

ค่าเช่าที่ดิน 24,000 24,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000 50,000

จ้างเหมาบริการ 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

4,000 8,000 60,000 72,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 40,000 20,000 230,000 425,000
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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

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ออกหน่วยพบประชาชน

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,400,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
มหาสวัสดิ์

30,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 100,000

โครงการงานพระราชพิธี 
 รัฐพิธี และวันสําคัญ
ของชาติ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

20,000

โครงการจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

5,000 5,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ออกหน่วยพบประชาชน

10,000 10,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,400,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
มหาสวัสดิ์

30,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 100,000

โครงการงานพระราชพิธี 
 รัฐพิธี และวันสําคัญ
ของชาติ

70,000 70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

20,000

โครงการจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

30,000 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

โครงการตั้งด่านตรวจ
และเฝ้าระวังป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ  ช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และเทศกาลวัน
สงกรานต์

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนหมู่บ้านและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

30,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตําบลมหาสวัสดิ์

โครงการฝึกซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตั้งด่านตรวจ
และเฝ้าระวังป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ  ช่วง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และเทศกาลวัน
สงกรานต์

20,000 20,000

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนหมู่บ้านและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

30,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตําบลมหาสวัสดิ์

95,000 95,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว

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

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทํางานคณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง อบต.มหาสวัสดิ์

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรี ผู้นํา
ชุมชน และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ์

300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่
ว่างงาน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทํางานคณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง อบต.มหาสวัสดิ์

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรี ผู้นํา
ชุมชน และคณะ
กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมหาสวัสดิ์

300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่
ว่างงาน

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

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

100,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัว
เรือน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตําบลมหาสวัสดิ์   
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  10:05:53 หน้า : 13/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และเรียนรู้นอกสถานที่

5,000 5,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one

25,000 25,000

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

100,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัว
เรือน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตําบลมหาสวัสดิ์   
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

30,000 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

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการป้องกันโรค
ติดต่อ

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

25,000 25,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการป้องกันโรค
ติดต่อ

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

183,310 183,310

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

56,000 56,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

5,600 5,600
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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

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

80,000

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามในสถานศึกษา

10,000

โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่ายและพัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลมหาสวัสดิ์

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย และ พ.ร.บ
.ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

80,000

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามในสถานศึกษา

10,000

โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่ายและพัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลมหาสวัสดิ์

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

230,000 230,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย และ พ.ร.บ
.ท้องถิ่น

30,000 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

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 20,000 20,000 3,000 140,000 3,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180,000 300,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000

วัสดุอื่น 5,000 10,000 5,000 5,000

วัสดุการศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ์

3,000 3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 35,000 90,000 200,000 671,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000 50,000 190,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 25,000 280,000 455,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 15,000 178,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 70,000 110,000 740,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 73,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 375,576 375,576

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 10,000 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 5,000 3,000 40,000 93,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 15,000 200,000 315,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000 13,000 48,000

วัสดุการศึกษา 10,000 10,000
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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 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 700,000 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน

ตู้เหล็ก

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร

โต๊ะอเนกประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 60,000 70,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 3,000 40,000 63,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 350,000 1,130,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 25,000 48,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,000 10,000 14,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 4,500 4,500

เครื่องทําลายเอกสาร 62,200 62,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน

40,200 40,200

ตู้เหล็ก 11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 7,000 7,000

โต๊ะอเนกประสงค์ 12,500 37,500 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500
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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

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา  (18 
หน้า/นาที)

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
ยาวสําหรับเด็กนักเรียน

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  10:05:53 หน้า : 23/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา  (18 
หน้า/นาที)

2,600 2,600

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2

29,000 29,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
ยาวสําหรับเด็กนักเรียน

20,000 20,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1

100,000 100,000

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง แบบ  Para 
Asphaltic concrete  
ซอยบ้านนายจิว (ซอย
รุ่มนุ่ม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 
ตําบลมหาสวัสดิ์

1,592,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแบบ 
Over lay โดยใช้  Para 
Asphaltic concrete 
บริเวณเลียบคลองมหา
สวัสดิ์  จากบ้านนาย
อมร  ปรีดาวงศ์ (นาย
แก่น)  หมู่ที่ 2 ถึง 
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์

3,482,900

โครงการลงหินคลุก 
ซอยบ้านครูแมว  หมู่ที่ 
2  ตําบลมหาสวัสดิ์

68,600

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  10:05:53 หน้า : 25/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง แบบ  Para 
Asphaltic concrete  
ซอยบ้านนายจิว (ซอย
รุ่มนุ่ม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 
ตําบลมหาสวัสดิ์

1,592,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแบบ 
Over lay โดยใช้  Para 
Asphaltic concrete 
บริเวณเลียบคลองมหา
สวัสดิ์  จากบ้านนาย
อมร  ปรีดาวงศ์ (นาย
แก่น)  หมู่ที่ 2 ถึง 
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์

3,482,900

โครงการลงหินคลุก 
ซอยบ้านครูแมว  หมู่ที่ 
2  ตําบลมหาสวัสดิ์

68,600
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินคลุก 
สายเลียบทางรถไฟ 
จากบริเวณบ้านนางนงค์
นุช  พัฒนศักดิ์ศิริ (ครู
เป็ด) ถึง คลองควาย 
บ้านนางวาด สุขสําราญ 
 หมู่ที่  1 ตําบลมหา
สวัสดิ์

183,000

ปรับปรุงหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนที่
ต่อเติมด้านหน้า-ด้าน
หลัง) และปรับปรุงห้อง
น้ําของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ์

204,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  10:05:53 หน้า : 27/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินคลุก 
สายเลียบทางรถไฟ 
จากบริเวณบ้านนางนงค์
นุช  พัฒนศักดิ์ศิริ (ครู
เป็ด) ถึง คลองควาย 
บ้านนางวาด สุขสําราญ 
 หมู่ที่  1 ตําบลมหา
สวัสดิ์

183,000

ปรับปรุงหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนที่
ต่อเติมด้านหน้า-ด้าน
หลัง) และปรับปรุงห้อง
น้ําของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ์

204,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

โครงการจัดพิธีถวาย
บังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

โครงการจัดพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ  พระ
บรมราชินี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  10:05:53 หน้า : 29/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

5,000 5,000

โครงการจัดงานพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

5,000 5,000

โครงการจัดพิธีถวาย
บังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

10,000 10,000

โครงการจัดพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ  พระ
บรมราชินี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์

โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์

โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
คลองโยง

สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านคลองโยง 
ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์

120,000 120,000

โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์

284,000 284,000

โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
คลองโยง

400,000 400,000

สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านคลองโยง 
ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง

90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณให้
กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โครงการขยาย
เขตจําหน่ายและติดตั้ง
ไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม 
หมู่ที่ 1

385,000

รวม 14,971,534 1,340,000 250,000 9,079,460 230,000 466,000 3,376,160 1,523,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณให้
กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โครงการขยาย
เขตจําหน่ายและติดตั้ง
ไฟฟ้า ซอยบ้านนายวิม 
หมู่ที่ 1

385,000

รวม 2,486,820 2,438,466 937,160 13,901,100 51,000,000
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