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องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร 

เขต/อําเภอ บานคา จังหวัดราชบุร ี

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

68/2 หมูที่ 9 ซอย- ถนน- แขวง/ตําบล หนองพันจันทร 

เขต/อําเภอ บานคา จังหวัดราชบุร ี70180 

      

      

พ้ืนที่ 143.00 ตารางกิโลเมตร 

      

ประชากรทั้งหมด 6,533 คน 

ชาย 3,278 คน 

หญิง 3,255 คน 

ขอมูลเบ้ืองตนของ อปท. 
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลหนองพันจันทร 
     
              บดันี้  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร จะไดเสนอรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทรอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น ในโอกาสนี ้
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
  ในปงบประมาณ   พ.ศ.2562   ณ วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 42,668,009.29 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จํานวน 22,469,059.81 บาท 
  1.1.3 เงินทุนสํารองเงนิสะสม จาํนวน 17,469,142.30 บาท 
  1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
(1) รายรับจริง จาํนวน 27,655,782.34 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร จํานวน 504,061.90 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 15,782.70 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 391,903.75 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 788,104.00 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 6,690.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,724,468.99 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,224,771.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จาํนวน 0.00  บาท 

 

 

 

 

(3) รายจายจริง จาํนวน 25,529,830.80 บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง จํานวน 8,217,118.00 บาท 
 งบบุคลากร จํานวน 7,399,527.29 บาท 
 งบดําเนินงาน จํานวน 5,944,609.67 บาท 



 
Nong Phan Chan 

5 

 งบลงทุน จํานวน 1,571,930.00 บาท 
 งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,396,645.84 บาท 
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จาํนวน 0.00 บาท 
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม  จํานวน   2,189,800.00 บาท 
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงนิสะสม   จํานวน 0.00 บาท 
(7) รายจายที่จายจากเงินกู   จํานวน 0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองพันจันทร 
อําเภอบานคา  จังหวัดราชบรุ ี
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  รายรับจริง  
ป  2561 

ประมาณการ  
ป 2562 

ประมาณการ  
ป 2563 

รายไดจดัเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 505,080.33 516,600.00 504,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 18,126.10 32,100.00 22,000.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 652,596.80 450,000.00 603,000.00 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 967,188.00 1,030,000.00 1,101,000.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 19,043.39 15,300.00 32,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 2,162,034.62 2,044,000.00 2,262,000.00 
รายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,364,096.49 16,221,000.00 18,560,000.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
19,364,096.49 16,221,000.00 18,560,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 17,146,301.76 19,752,000.00 18,378,000.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
17,146,301.76 19,752,000.00 18,378,000.00 

รวม 38,672,432.87 38,017,000.00 39,200,000.00 
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รายจาย รายจายจริง 
ป 2561 

ประมาณการ  
ป 2562 

ประมาณการ  
ป 2563 

จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,721,386.00 11,565,450.00 11,550,320.00 
  งบบุคลากร 9,591,806.84 13,234,180.00 13,452,120.00 
  งบดําเนินงาน 6,979,910.18 9,943,470.00 10,056,760.00 
  งบลงทนุ 467,194.70 508,900.00 1,390,800.00 
  งบรายจายอื่น 0.00 20,000.00 0.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,180,875.17 2,745,000.00 2,750,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 29,941,172.89 38,017,000.00 39,200,000.00 
รวม 29,941,172.89 38,017,000.00 39,200,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

  

ประกอบรางขอบญัญัติ  งบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองพนัจันทร 
อําเภอบานคา  จงัหวัดราชบรุ ี

 

ดาน ยอดรวม 
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ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,184,800 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 166,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 7,961,760 
  แผนงานสาธารณสุข 576,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,516,300 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,812,320 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 80,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 80,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 45,000 
  แผนงานการพาณิชย 1,227,000 
ดานการดําเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 11,550,320 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 39,200,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร 

อําเภอบานคา  จังหวัดราชบรุ ี
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงาน

คลัง 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 9,000,000 0 9,000,000 
    เงนิเดอืน (ฝายการเมือง) 2,657,520 0 2,657,520 
    เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 6,342,480 0 6,342,480 
งบดําเนินงาน 3,295,000 821,000 4,116,000 
    คาตอบแทน 174,000 86,000 260,000 
    คาใชสอย 1,755,000 480,000 2,235,000 
    คาวัสด ุ 960,000 250,000 1,210,000 
    คาสาธารณูปโภค 406,000 5,000 411,000 
งบลงทุน 127,300 941,500 1,068,800 
    คาครภุัณฑ 127,300 941,500 1,068,800 
                                             รวม 12,422,300 1,762,500 14,184,800 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    
งาน 

  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ
ภายใน 

งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ

ระงบัอัคคภีัย 
รวม งบ 

    
      

        
งบดําเนินงาน 18,000 100,000 118,000 
    คาตอบแทน 18,000 0 18,000 
    คาใชสอย 0 100,000 100,000 
งบลงทุน 0 48,000 48,000 
    คาครภุัณฑ 0 48,000 48,000 
                                             รวม 18,000 148,000 166,000 

 

แผนงานการศกึษา 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศกึษา 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 2,128,500 0 2,128,500 
    เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 2,128,500 0 2,128,500 
งบดําเนินงาน 886,000 2,414,260 3,300,260 
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    คาตอบแทน 86,000 30,000 116,000 
    คาใชสอย 700,000 939,600 1,639,600 
    คาวัสด ุ 100,000 1,444,660 1,544,660 
งบลงทุน 53,000 0 53,000 
    คาครภุัณฑ 53,000 0 53,000 
งบเงินอุดหนนุ 0 2,480,000 2,480,000 
    เงนิอุดหนุน 0 2,480,000 2,480,000 
                                             รวม 3,067,500 4,894,260 7,961,760 

 

แผนงานสาธารณสุข 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

รวม งบ 
    
      

        
งบดําเนินงาน 356,500 356,500 
    คาตอบแทน 50,000 50,000 
    คาใชสอย 160,000 160,000 
    คาวัสด ุ 146,500 146,500 
งบเงินอุดหนนุ 220,000 220,000 
    เงนิอุดหนุน 220,000 220,000 
                                             รวม 576,500 576,500 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 1,027,800 0 1,027,800 
    เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 1,027,800 0 1,027,800 
งบดําเนินงาน 335,000 120,000 455,000 
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000 
    คาใชสอย 240,000 120,000 360,000 
    คาวัสด ุ 80,000 0 80,000 
    คาสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 
งบลงทุน 33,500 0 33,500 
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    คาครภุัณฑ 33,500 0 33,500 
                                             รวม 1,396,300 120,000 1,516,300 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 1,295,820 0 1,295,820 
    เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 1,295,820 0 1,295,820 
งบดําเนินงาน 416,000 40,000 456,000 
    คาตอบแทน 106,000 0 106,000 
    คาใชสอย 60,000 40,000 100,000 
    คาวัสด ุ 250,000 0 250,000 
งบลงทุน 60,500 0 60,500 
    คาครภุัณฑ 60,500 0 60,500 
                                             รวม 1,772,320 40,000 1,812,320 

 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    
งาน 

  
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

รวม งบ 
    
      

        
งบดําเนินงาน 30,000 30,000 
    คาใชสอย 30,000 30,000 
งบเงินอุดหนนุ 50,000 50,000 
    เงนิอุดหนุน 50,000 50,000 
                                             รวม 80,000 80,000 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    
งาน 

  
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

รวม งบ 
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งบดําเนินงาน 80,000 80,000 
    คาใชสอย 80,000 80,000 
                                             รวม 80,000 80,000 

 

แผนงานการเกษตร 

    
งาน 

  
งานอนุรักษ

แหลงน้ําและปา
ไม 

รวม งบ 
    
      

        
งบดําเนินงาน 45,000 45,000 
    คาใชสอย 45,000 45,000 
                                             รวม 45,000 45,000 

 

 

แผนงานการพาณิชย 

    
งาน 

  
งานกิจการ

ประปา 
รวม งบ 

    
      

        
งบดําเนินงาน 1,100,000 1,100,000 
    คาสาธารณูปโภค 1,100,000 1,100,000 
งบลงทุน 127,000 127,000 
    คาครภุัณฑ 127,000 127,000 
                                             รวม 1,227,000 1,227,000 

 

แผนงานงบกลาง 

    
งาน 

  

งบกลาง รวม งบ 
    
      

        
งบกลาง 11,550,320 11,550,320 
    งบกลาง 11,550,320 11,550,320 
                                             รวม 11,550,320 11,550,320 
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ขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร 
อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

 

          โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร และโดย
อนุมัติของนายอําเภอบานคา 

 
ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เปนตนไป 

 
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  39,200,000   บาท 

 
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น   39,200,000   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังน้ี 

  
แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,184,800 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 166,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศกึษา 7,961,760 
  แผนงานสาธารณสุข 576,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,516,300 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,812,320 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 80,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 80,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 45,000 
  แผนงานการพาณิชย 1,227,000 
ดานการดําเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 11,550,320 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 39,200,000 
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

งบ ยอดรวม 
รวมรายจาย 0 

 
ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทรปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงนิขององคการบริหารสวนตําบล 

 ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทรมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ 
    
 ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 

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

 
                                                 (นายทองเจือ  อุดร) 

 
                                            ตาํแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร 

 
 
 
 

 

  
อนุมัติ 

 
        

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

        (นายฑรัท  เหลืองสอาด) 
 

                           ตําแหนง  นายอําเภอบานคา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nong Phan Chan 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจนัทร 
อําเภอ บานคา  จังหวัดราชบุร ี
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 400,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 349,441.10 388,751.25 370,000.00 -92.03 % 29,500.00 

     ภาษีบํารุงทองท่ี 0.00 89,738.73 69,707.08 106,000.00 -71.70 % 30,000.00 

     ภาษีปาย 0.00 5,632.00 5,632.00 5,600.00 16.07 % 6,500.00 

     อากรการฆาสัตว 0.00 47,890.00 40,990.00 35,000.00 8.57 % 38,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 492,701.83 505,080.33 516,600.00     504,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 
และใบอนุญาต 

              

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การขายสุรา 

0.00 1,028.20 1,193.10 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การพนัน 

0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 

0.00 8,506.00 3,728.00 14,000.00 -28.57 % 10,000.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
พาณิชย 

0.00 350.00 880.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

0.00 0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 524,415.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 

     คาใบอนุญาตประกอบการคา
สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ 

0.00 2,800.00 5,150.00 4,800.00 4.17 % 5,000.00 

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

0.00 6,307.00 6,675.00 0.00 100.00 % 4,000.00 

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 3,825.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 
และใบอนุญาต 

0.00 547,231.20 18,126.10 32,100.00     22,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน               

     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

     ดอกเบี้ย 0.00 431,260.57 652,596.80 450,000.00 33.33 % 600,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 0.00 431,260.57 652,596.80 450,000.00     603,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย 

              

     รายไดหรอืเงนิสะสมจากการโอน
กิจการสาธารณูปโภคหรอืการพาณิชย 

0.00 0.00 181,184.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

0.00 1,076,857.00 786,004.00 1,030,000.00 6.80 % 1,100,000.00 

     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย 

0.00 
1,076,857.0

0 
967,188.00 1,030,000.00     1,101,000.00 
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               

     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 11,603.39 0.00 0.00 % 0.00 

     คาขายแบบแปลน 0.00 30,000.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 

     คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 0.00 20.00 0.00 300.00 -100.00 % 0.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 7,920.00 7,440.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 37,940.00 19,043.39 15,300.00     32,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและ
ลอเลือ่น 

0.00 664,210.98 570,667.21 500,000.00 10.00 % 550,000.00 

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนด
แผนฯ 

0.00 8,142,385.47 8,906,011.22 7,500,000.00 13.33 % 8,500,000.00 

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรร
รายไดฯ 

0.00 3,453,031.90 3,822,134.40 3,300,000.00 9.09 % 3,600,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 142,356.77 116,319.00 110,000.00 9.09 % 120,000.00 

     ภาษีสุรา 0.00 1,344,379.10 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,239,795.46 5,190,045.66 3,625,000.00 37.93 % 5,000,000.00 

     คาภาคหลวงแร 0.00 83,442.77 58,704.66 35,000.00 42.86 % 50,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 0.00 41,877.11 40,478.34 50,000.00 -20.00 % 40,000.00 

     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวย
อุทยานแหงชาต ิ

0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ 

0.00 642,595.00 659,714.00 1,000,000.00 -30.00 % 700,000.00 

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 10.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 
 

0.00 17,754,106.56 19,364,096.49 16,221,000.00     18,560,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนิน 
การตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
โอนเลอืกทํา 

0.00 17,093,791.00 17,146,301.76 19,752,000.00 -6.96 % 18,378,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 0.00 17,093,791.00 17,146,301.76 19,752,000.00     18,378,000.00 

รวมทุกหมวด 0.00 37,433,888.16 38,672,432.87 38,017,000.00     39,200,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563     
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร 

อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้  39,200,000   บาท  แยกเปน  

รายไดจัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 504,000 บาท 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 400,000 บาท 
    ประมาณการไวตามจาํนวนรายการของผูเสียภาษีและรายใหมที่คาดวาจะ

มาเสียภาษีใหถูกตอง 
  

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 29,500 บาท 
    ประมาณการไวตามจาํนวนลกูหนี้คางจายที่คาดวาจะเก็บไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

  ภาษีบํารุงทองที ่ จํานวน 30,000 บาท 
    ประมาณการไวตามจาํนวนลกูหนี้คางจายที่คาดวาจะเก็บไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

  ภาษีปาย จํานวน 6,500 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
  อากรการฆาสัตว จํานวน 38,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 22,000 บาท 
  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
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  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไวโดยคาดวาจะมีผูมาจดทะเบียน   
  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรบักิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
  คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 603,000 บาท 
  คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 3,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
  ดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท 
    ประมาณการโดยคาํนวณจากยอดเงนิฝากไวในปที่ผานมา   
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 1,101,000 บาท 
  รายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย จํานวน 1,100,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
  รายไดจากสาธารณปูโภคอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 32,000 บาท 
  คาขายแบบแปลน จํานวน 2,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา   
  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท 
    ประมาณการไวใกลเคียงจากรายไดจริงของปท่ีผานมา 

 
  

รายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,560,000 บาท 
  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 550,000 บาท 
    ตั้งรับนอยลง โดยตั้งรบัใกลเคียงจากที่เคยไดรับจัดสรรในปที่ผานมา   
  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท 
    ตั้งรับนอยลง โดยตั้งรบัใกลเคียงจากที่เคยไดรับจัดสรรในปที่ผานมา   
  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,600,000 บาท 
    ตั้งรับนอยลง โดยตั้งรบัใกลเคียงจากที่เคยไดรับจัดสรรในปที่ผานมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท 
    ตั้งรับเพิ่มข้ึน โดยตั้งรับใกลเคียงจากที่เคยไดรับจัดสรรในปที่ผานมา   
  ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท 
    ตั้งรับเพิ่มข้ึน โดยตั้งรับใกลเคียงจากที่เคยไดรับจัดสรรในปที่ผานมา   
  คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท 
    ตั้งรับเพิ่มข้ึน โดยตั้งรับใกลเคียงจากที่เคยไดรับจัดสรรในปที่ผานมา   
  คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท 
    ตั้งรับเพิ่มข้ึน โดยตั้งรับใกลเคียงจากที่เคยไดรับจัดสรรในปที่ผานมา   
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  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 700,000 บาท 
    ตั้งรับนอยลง โดยตั้งรบัใกลเคียงจากที่เคยไดรับจัดสรรในปที่ผานมา 

 
  

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,378,000 บาท 
  เงินอุดหนนุท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย

โอนเลือกทํา 
จํานวน 18,378,000 บาท 

    ตั้งรับใกลเคยีงจากที่เคยไดรับอุดหนุนในปท่ีผานมา   
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รายงานประมาณการรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร 
อําเภอบานคา    จังหวัดราชบุร ี

 

  รายจายจริง ประมาณการ 
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  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)               

    เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 

    
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก 

0.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

    เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

    
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล 

0.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

    
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0.00 1,965,600.00 1,972,800.00 1,972,800.00 0 % 1,972,800 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 0.00 2,650,320.00 2,657,520.00 2,657,520.00     2,657,520 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 156,850.00 1,458,880.00 1,618,315.00 1,978,220.00 91.03 % 3,778,920 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 7,025.00 87,840.00 87,840.00 87,840.00 0 % 87,840 

    เงินประจําตําแหนง 12,600.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 35.71 % 228,000 

    คาจางลูกจางประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 246,240 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 1,297,680.00 1,291,285.84 1,666,200.00 10.73 % 1,845,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 6,000.00 110,000.00 126,060.00 157,260.00 -0.5 % 156,480 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 182,475.00 3,122,400.00 3,291,500.84 4,057,520.00     6,342,480 

รวมงบบุคลากร 182,475.00 5,772,720.00 5,949,020.84 6,715,040.00     9,000,000 

  งบดําเนนิงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

0.00 0.00 3,100.00 0.00 0 % 0 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    คาเชาบาน 8,800.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 23.33 % 74,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 36,604.00 33,292.00 50,000.00 60 % 80,000 

รวมคาตอบแทน 8,800.00 78,604.00 78,392.00 110,000.00     174,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 386,592.56 471,448.01 0.00 0 % 0 

      รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 

      คาจางเหมาบรกิาร 0.00 0.00 0.00 608,186.00 -100 % 0 

      

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวขึ้น
ทะเบียนตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมาร ี

0.00 0.00 0.00 4,200.00 -100 % 0 

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 40,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

              

      
คาใชจายโครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหาร 

0.00 361,320.00 334,140.00 332,840.00 -100 % 0 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

      
คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
ตางๆ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 36,120.00 41,912.00 60,000.00 0 % 60,000 

      คาใชจายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000 

      
โครงการงานรัฐพิธีและงานวัน
สําคญัตางๆ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      

โครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      

โครงการจัดงานวันคลายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน 
ทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลง
กรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร ฯ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปหลวง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
โครงการจัดงานวันปยมหาราช 
 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือการจางของ 
อบต.ระดับอําเภอ อําเภอบานคา 

0.00 63,270.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจิตอาสาทําความดี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการเทิดทูนและปกปอง
สถาบันของชาต ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 7,425.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

0.00 0.00 0.00 65,000.00 0 % 65,000 

      

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอ
บานคา จังหวัดราชบุร ีประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

0.00 0.00 65,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการอบรมการปองกันและ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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ปราบปรามการทุจริต 

      
โครงการอบรมพัฒนาดานงานสาร
บรรณใหกับบุคลากร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผูบรหิาร
ทองถิ่น/ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/เลขานุการสภาฯ
และสมาชิกสภาทองถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      

โครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 25,158.10 36,708.20 100,000.00 -20 % 80,000 

รวมคาใชสอย 0.00 872,460.66 996,633.21 1,710,226.00     1,755,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 0.00 65,249.00 62,234.00 105,000.00 -4.76 % 100,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 2,505.00 23,490.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วัสดุงานบานงานครวั 0.00 21,729.00 16,743.00 40,000.00 0 % 40,000 

    วัสดุกอสราง 0.00 45,651.00 16,943.00 50,000.00 -100 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 30,000.00 13,885.00 120,000.00 -33.33 % 80,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0.00 659,026.15 691,615.45 700,000.00 -7.14 % 650,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 47,518.00 31,080.00 50,000.00 20 % 60,000 

รวมคาวัสดุ 0.00 871,678.15 855,990.45 1,095,000.00     960,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 0.00 224,829.75 237,967.16 350,000.00 -14.29 % 300,000 

    คาบริการโทรศัพท 225.77 2,131.44 2,057.61 5,000.00 0 % 5,000 

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

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,782.00 69,330.80 90,397.60 100,000.00 0 % 100,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 3,007.77 296,291.99 330,422.37 456,000.00     406,000 

รวมงบดําเนนิงาน 11,807.77 2,119,034.80 2,261,438.03 3,371,226.00     3,295,000 

  งบลงทนุ               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 47,000.00 0.00 0 % 0 

      ตเหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 

      ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

    ครุภัณฑการเกษตร               

      
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบหอยโขง 
มอเตอรไฟฟา 25 แรงมา 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               

      กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,300 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

      จัดซื้อคอมพิวเตอร  0.00 28,500.00 26,700.00 43,500.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑอ่ืน               

      

ชุดปายไฟเบอรกลาส ขนาด 
8.00x4.50 เมตร และปายแบคดร็
อปพรอมฐานลาง ขนาด 
6.00x12.00 เมตร จํานวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

      มาตรนํ้าสูญญากาศ 6 น้ิว 0.00 0.00 0.00 51,360.00 -100 % 0 
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    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 151,264.56 200,814.70 0.00 0 % 0 

      
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

0.00 0.00 0.00 324,700.00 -69.2 % 100,000 

รวมคาครุภัณฑ 0.00 179,764.56 274,514.70 1,025,060.00     127,300 

รวมงบลงทุน 0.00 179,764.56 274,514.70 1,025,060.00     127,300 

รวมงานบรหิารทั่วไป 194,282.77 8,071,519.36 8,484,973.57 11,111,326.00     
12,422,30

0 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 19,016.00 246,660.00 263,280.00 370,600.00 -100 % 0 

    เงินประจําตําแหนง 0.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 -100 % 0 

    คาจางลูกจางประจํา 16,030.00 212,700.00 223,620.00 234,780.00 -100 % 0 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 19,840.00 225,500.00 251,520.00 257,280.00 -100 % 0 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 3,000.00 30,635.00 27,900.00 22,140.00 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 57,886.00 733,495.00 784,320.00 904,800.00     0 

รวมงบบุคลากร 57,886.00 733,495.00 784,320.00 904,800.00     0 

  งบดําเนนิงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    คาเชาบาน 2,400.00 0.00 15,000.00 36,000.00 0 % 36,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 16,780.00 25,250.00 30,000.00 0 % 30,000 

    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 2,400.00 16,780.00 40,250.00 76,000.00     86,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 0.00 149,962.00 265,065.00 0.00 0 % 0 

      รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

              

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 77,166.00 55,888.00 150,000.00 -66.67 % 50,000 

      
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการ
บรหิารสวนตําบลหนองพันจันทร 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 2,750.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 

รวมคาใชสอย 0.00 229,878.00 320,953.00 1,100,000.00     480,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 0.00 53,220.05 54,353.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 300.00 60,515.00 45,295.00 40,000.00 25 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 300.00 113,735.05 99,648.00 90,000.00     250,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาบริการไปรษณีย 864.00 392.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 864.00 392.00 0.00 5,000.00     5,000 

รวมงบดําเนนิงาน 3,564.00 360,785.05 460,851.00 1,271,000.00     821,000 

  งบลงทนุ               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      ช้ันแฟม 40 ชอง(ลอเลื่อน) 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
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      ตูเก็บของแบบบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0 

      ตูเหล็ก 2 บาน 0.00 10,000.00 11,000.00 16,500.00 
-

33.33 
% 11,000 

    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               

      
รถบรรทุก (ดเีซล) แบบดบัเบิ้ล
แค็บ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 868,000 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

      คาจัดซื้อคอมพิวเตอร 0.00 49,500.00 86,200.00 32,500.00 -100 % 0 

      
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีกหมึก 
(Inkjet) 

0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องสํารองไฟฟา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 5,590.00 14,070.00 0.00 0 % 0 

      
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

0.00 0.00 0.00 49,900.00 0.2 % 50,000 

รวมคาครุภัณฑ 0.00 70,090.00 123,970.00 102,700.00     941,500 

รวมงบลงทุน 0.00 70,090.00 123,970.00 102,700.00     941,500 

รวมงานบรหิารงานคลัง 61,450.00 1,164,370.05 1,369,141.00 2,278,500.00     1,762,500 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 255,732.77 9,235,889.41 9,854,114.57 13,389,826.00     14,184,800 

รวมทุกแผนงาน 255,732.77 9,235,889.41 9,854,114.57 13,389,826.00     14,184,800 
 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

              

  งบดําเนนิงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0.00 0.00 16,800.00 20,000.00 -10 % 18,000 

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 16,800.00 20,000.00     18,000 

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายในการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน(อป.พร.) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 

  คาวัสดุ               

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 0.00 16,800.00 60,000.00     18,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

0.00 0.00 16,800.00 60,000.00     18,000 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  งบดําเนนิงาน               

  คาใชสอย               
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตทุางถนนชวง
เทศกาล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการฝกอบรมอาสาสมคัร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
โครงการอบรมใหความรูการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 

  งบลงทนุ               

  คาครุภัณฑ               

    
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
 

              

      

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 
แบบที่ 2 สําหรับใชในงาน
รักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะหภาพ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000 

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00     48,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     48,000 

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00     148,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 16,800.00 60,000.00     166,000 

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 16,800.00 60,000.00     166,000 
 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 23,370.00 314,580.00 333,060.00 353,100.00 411.05 % 1,804,500 

    เงินประจําตําแหนง 3,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 144,000.00 108,000.00 108,000.00 100 % 216,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 16,000.00 12,000.00 12,000.00 100 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 26,870.00 516,580.00 495,060.00 515,100.00     2,128,500 

รวมงบบุคลากร 26,870.00 516,580.00 495,060.00 515,100.00     2,128,500 

  งบดําเนนิงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 3,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 300 % 40,000 

    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
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รวมคาตอบแทน 3,000.00 0.00 0.00 30,000.00     86,000 

  
คาใชสอย 
 

              

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 105,000.00 146,808.20 0.00 0 % 0 

      รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 340,000.00 47.06 % 500,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 57,456.00 186,644.00 50,000.00 200 % 150,000 

    คาบํารุงรกัษาและซอมแซม 1,000.00 0.00 7,440.00 10,000.00 400 % 50,000 

รวมคาใชสอย 1,000.00 162,456.00 340,892.20 400,000.00     700,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 0.00 24,924.00 27,416.00 10,000.00 200 % 30,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 0.00 11,295.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 23,170.00 44,710.00 80,000.00 -37.5 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 0.00 59,389.00 72,126.00 100,000.00     100,000 

รวมงบดําเนนิงาน 4,000.00 221,845.00 413,018.20 530,000.00     886,000 

  งบลงทนุ               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      เกาอี้ทํางาน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 100 % 8,000 

      
ตูเก็บเอกสารกระจกบาน
เล่ือน 

0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ตูเหล็ก 2 บาน 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ตูเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

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

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

      คอมพิวเตอร 0.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที) 

0.00 0.00 13,200.00 0.00 0 % 0 

    คาบํารุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 17,460.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมคาครุภัณฑ 0.00 61,960.00 24,200.00 30,000.00     53,000 

รวมงบลงทุน 0.00 61,960.00 24,200.00 30,000.00     53,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 30,870.00 800,385.00 932,278.20 1,075,100.00     3,067,500 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 894,859.00 948,840.00 1,011,180.00 -100 % 0 

    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 72,000.00 108,000.00 108,000.00 -100 % 0 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 974,859.00 1,068,840.00 1,173,180.00     0 

รวมงบบุคลากร 0.00 974,859.00 1,068,840.00 1,173,180.00     0 

  งบดําเนนิงาน               

  คาตอบแทน               

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
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    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 40,000.00     30,000 

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศกึษา 

0.00 171,700.00 166,600.00 283,000.00 24.24 % 351,600 

      
คาอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 488,600.00 457,400.00 490,000.00 20 % 588,000 

      
โครงการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนตานภัยยาเสพติด 
ตําบลหนองพันจันทร 

0.00 10,770.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0.00 671,070.00 624,000.00 773,000.00     939,600 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 0.00 30,804.00 32,699.00 91,000.00 -61.54 % 35,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 0.00 15,764.00 17,475.00 20,000.00 50 % 30,000 

    คาอาหารเสริม (นม) 0.00 1,266,834.60 1,237,955.30 1,379,664.00 0 % 1,379,660 

รวมคาวัสดุ 0.00 1,313,402.60 1,288,129.30 1,490,664.00     1,444,660 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 1,984,472.60 1,912,129.30 2,303,664.00     2,414,260 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงินอุดหนนุ               

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 2,394,000.00 2,400,000.00 0.00 0 % 0 

      เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 2,480,000.00 0 % 2,480,000 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 2,394,000.00 2,400,000.00 2,480,000.00     2,480,000 

รวมงบเงินอุดหนนุ 0.00 2,394,000.00 2,400,000.00 2,480,000.00     2,480,000 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 5,353,331.60 5,380,969.30 5,956,844.00     4,894,260 

รวมแผนงานการศกึษา 30,870.00 6,153,716.60 6,313,247.50 7,031,944.00     7,961,760 

รวมทุกแผนงาน 30,870.00 6,153,716.60 6,313,247.50 7,031,944.00     7,961,760 
 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบดําเนนิงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายโครงการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก 

0.00 98,505.00 126,290.00 100,000.00 -100 % 0 

      
คาใชจายโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0 
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โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุขัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 15,420.00 -100 % 0 

      
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      

โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมคาใชสอย 0.00 98,505.00 126,290.00 335,420.00     160,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 207,900.00 249,300.00 150,000.00 -2.33 % 146,500 

รวมคาวัสดุ 0.00 207,900.00 249,300.00 150,000.00     146,500 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 306,405.00 375,590.00 485,420.00     356,500 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงินอุดหนนุ               

    เงินอุดหนนุเอกชน               

      
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000 

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน 

0.00 165,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน 

0.00 0.00 0.00 145,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 165,000.00 0.00 145,000.00     220,000 

รวมงบเงินอุดหนนุ 0.00 165,000.00 0.00 145,000.00     220,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 471,405.00 375,590.00 630,420.00     576,500 

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 471,405.00 375,590.00 630,420.00     576,500 

รวมทุกแผนงาน 0.00 471,405.00 375,590.00 630,420.00     576,500 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานสังคมสงเคราะห               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 291,000.00 308,640.00 330,360.00 
130.0

4 
% 759,960 

    เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 22,000.00 90.91 % 42,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 204,480.00 210,720.00 219,240.00 3.01 % 225,840 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 495,480.00 519,360.00 571,600.00     1,027,800 

รวมงบบุคลากร 0.00 495,480.00 519,360.00 571,600.00     1,027,800 

  งบดําเนนิงาน               
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  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 35,000.00     10,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 7,000.00 94,000.00 0.00 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
โครงการฝกอบรมสัมมนา
พรอมศึกษาดูงานดาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝกอบรมใหความรู
ผูสูงอายุตอการปฏิบัติตนใน
การใชชีวิตประจําวัน 

0.00 0.00 23,040.00 0.00 0 % 0 

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

รวมคาใชสอย 0.00 7,000.00 417,040.00 270,000.00     240,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 0.00 10,058.00 16,876.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 26,000.00 15,600.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 0.00 36,058.00 32,476.00 80,000.00     80,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 5,000.00     5,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 43,058.00 449,516.00 390,000.00     335,000 

  งบลงทนุ               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      ตเหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

      คาจัดซื้อคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 28,800.00 -100 % 0 

      
อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 6,430.00 0.00 0 % 0 

      
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0.00 6,430.00 64,300.00     33,500 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 6,430.00 64,300.00     33,500 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 0.00 538,538.00 975,306.00 1,025,900.00     1,396,300 

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห               

  งบดําเนนิงาน               

  คาใชสอย               

    รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ               
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ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

โครงการซอมแซม ปรับปรุงที่
อยูอาศัยใหกับประชาชนผู
ยากไร ผูดอยโอกาส ภายใน
ตําบลหนองพันจันทร 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน ต.หนองพัน
จันทร 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
โครงการสงเสรมิสุขภาพกาย 
ใจในผูสูงอายุ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 70,000.00     120,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 70,000.00     120,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0.00 0.00 0.00 70,000.00     120,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0.00 538,538.00 975,306.00 1,095,900.00     1,516,300 

รวมทุกแผนงาน 0.00 538,538.00 975,306.00 1,095,900.00     1,516,300 

 

 

 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 48,820.00 651,480.00 370,257.00 247,140.00 
335.

54 
% 1,076,400 

    เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 1,655.00 0.00 0.00 0 % 0 

    เงินประจําตําแหนง 0.00 18,000.00 5,529.00 60,000.00 0 % 60,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 11,070.00 139,560.00 145,200.00 151,080.00 4.05 % 157,200 

    เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 2,000.00 19,860.00 14,220.00 8,340.00 
-

73.3
8 

% 2,220 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 61,890.00 830,555.00 535,206.00 466,560.00     1,295,820 

รวมงบบุคลากร 61,890.00 830,555.00 535,206.00 466,560.00     1,295,820 

  งบดําเนนิงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0.00 1,200.00 0.00 180,000.00 
-

72.2
2 

% 50,000 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 5,300.00 72,000.00 48,000.00 75,000.00 -52 % 36,000 
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    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 5,300.00 73,200.00 48,000.00 285,000.00     106,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 14,800.00 2,920.00 70,000.00 
-

57.1
4 

% 30,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 5,840.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมคาใชสอย 0.00 20,640.00 2,920.00 100,000.00     60,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 0.00 15,288.00 30,601.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 69,065.00 64,075.00 120,000.00 
-

41.6
7 

% 70,000 

    วัสดุกอสราง 0.00 88,477.00 23,624.00 50,000.00 60 % 80,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 28,870.00 10,100.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 0.00 201,700.00 128,400.00 270,000.00     250,000 

รวมงบดําเนนิงาน 5,300.00 295,540.00 179,320.00 655,000.00     416,000 

  งบลงทนุ               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      เกาอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 

      ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

    ครุภัณฑสํารวจ               

      ไมสตาฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

      
เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีกหมึก (Inkjet) 

0.00 7,900.00 7,700.00 0.00 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 30,380.00 0.00 0 % 0 

      
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมคาครุภัณฑ 0.00 7,900.00 38,080.00 54,000.00     60,500 

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการขุดลอกลําหวย
สาธารณะ 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาตําบลหนองพันจันทร 

0.00 0.00 0.00 117,900.00 -100 % 0 

รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 0.00 0.00 0.00 617,900.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 7,900.00 38,080.00 671,900.00     60,500 

รวมงานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 67,190.00 1,133,995.00 752,606.00 1,793,460.00     1,772,320 

งานไฟฟาถนน               

  งบดําเนนิงาน               

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบลหนองพันจันทร 
หมูที่ 1 - 11 ตําบลหนองพัน
จันทร 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0.00 31,000.00 0.00 200,000.00     0 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 31,000.00 0.00 200,000.00     0 

  งบลงทนุ               

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการวางทอ คสล. พรอม
ขุดลอกลําหวยสาธารณะ หมู
ที่ 4 บานหนองจอกบน 

0.00 266,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 0.00 266,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 
 

0.00 266,000.00 0.00 0.00     0 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงินอุดหนนุ               

    เงินอุดหนนุสวนราชการ 0.00 0.00 380,875.17 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 380,875.17 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนนุ 0.00 0.00 380,875.17 0.00     0 

รวมงานไฟฟาถนน 0.00 297,000.00 380,875.17 200,000.00     0 

งานสวนสาธารณะ               

  งบดําเนนิงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนริมถนนสองขางทาง
ภายในตําบล 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      
คาใชจายโครงการปลูกปา
ชุมชนตําบลหนองพันจันทร
ลดภาวะโลกรอน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00     0 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00     0 

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 30,000.00     0 

งานกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล               

  งบดําเนนิงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายโครงการกําจัด
วัชพืชในแหลงนํ้า 

0.00 33,600.00 36,000.00 50,000.00 -100 % 0 

      
โครงการบริหารจัดการขยะ
เปยกในครัวเรือน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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รวมคาใชสอย 0.00 33,600.00 36,000.00 50,000.00     40,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 33,600.00 36,000.00 50,000.00     40,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 0.00 33,600.00 36,000.00 50,000.00     40,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 67,190.00 1,464,595.00 1,169,481.17 2,073,460.00     1,812,320 

รวมทุกแผนงาน 67,190.00 1,464,595.00 1,169,481.17 2,073,460.00     1,812,320 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               

งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน               

  งบดําเนนิงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายโครงการจัดเวที
ประชาคมชุมชน 

0.00 4,500.00 0.00 7,000.00 -100 % 0 

      
คาใชจายโครงการปกปอง
สถาบันของชาต ิ

0.00 64,500.00 0.00 123,000.00 -100 % 0 

      
คาใชจายโครงการอบรมให
ความรูกลุมอาชีพตางๆ 

0.00 11,550.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจัดเวทีประชาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
ตําบล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ประชาชนในตําบลหนองพัน
จันทร 

0.00 0.00 0.00 550,000.00 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0.00 80,550.00 0.00 680,000.00     30,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 80,550.00 0.00 680,000.00     30,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงินอุดหนนุ               

    เงินอุดหนนุสวนราชการ               

      

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอบานคา  ตามโครงการ
จัดงานวันสบัปะรดหวานบาน
คา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

รวมงบเงินอุดหนนุ 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

รวมงานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน 

0.00 80,550.00 0.00 680,000.00     80,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0.00 80,550.00 0.00 680,000.00     80,000 

รวมทุกแผนงาน 0.00 80,550.00 0.00 680,000.00     80,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               

  งบดําเนนิงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวกับการรบัรองและพิธี
การ 

0.00 80,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      
คาใชจายโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ประจําป 
2562 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      
คาใชจายโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ ประจําป 2560 

0.00 10,940.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

รวมคาใชสอย 0.00 90,940.00 0.00 50,000.00     80,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 90,940.00 0.00 50,000.00     80,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงินอุดหนนุ               

    เงินอุดหนนุสวนราชการ 0.00 100,000.00 400,000.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 400,000.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนนุ 0.00 100,000.00 400,000.00 0.00     0 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 0.00 190,940.00 400,000.00 50,000.00     80,000 

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว               

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงินอุดหนนุ               

    เงินอุดหนนุสวนราชการ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนนุ 0.00 20,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

0.00 20,000.00 0.00 0.00     0 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

0.00 210,940.00 400,000.00 50,000.00     80,000 

รวมทุกแผนงาน 0.00 210,940.00 400,000.00 50,000.00     80,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานการเกษตร               

งานสงเสริมการเกษตร               

  งบดําเนนิงาน               

  คาวัสดุ               

    วัสดุการเกษตร 0.00 18,770.00 5,860.00 5,000.00 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 0.00 18,770.00 5,860.00 5,000.00     0 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 18,770.00 5,860.00 5,000.00     0 

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0.00 18,770.00 5,860.00 5,000.00     0 

งานอนุรักษแหลงน้าํและปาไม               

  งบดําเนนิงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

              

      โครงการธนาคารนํ้าใตดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      
โครงการปลูกหญาแฝกอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      โครงการฝายมีชีวิต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0.00     45,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     45,000 

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 0.00 0.00 0.00 0.00     45,000 

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 18,770.00 5,860.00 5,000.00     45,000 

รวมทุกแผนงาน 0.00 18,770.00 5,860.00 5,000.00     45,000 

 

 

 

 

 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานการพาณิชย               
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งานกิจการประปา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    คาตอบแทนพนักงานจาง 18,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 -100 % 0 

    เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 2,000.00 22,000.00 24,000.00 24,000.00 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 20,000.00 238,000.00 240,000.00 240,000.00     0 

รวมงบบุคลากร 20,000.00 238,000.00 240,000.00 240,000.00     0 

  งบดําเนนิงาน               

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 0.00 808,914.34 843,247.53 1,000,000.00 -10 % 900,000 

    คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,778.34 24,264.40 26,140.12 195,000.00 2.56 % 200,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 1,778.34 833,178.74 869,387.65 1,195,000.00     1,100,000 

รวมงบดําเนนิงาน 1,778.34 833,178.74 869,387.65 1,195,000.00     1,100,000 

  งบลงทนุ               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑการเกษตร               

      เครื่องสูบนํ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 109,000 

      ปมนํ้าสูบบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000 

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00     127,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     127,000 

รวมงานกิจการประปา 21,778.34 1,071,178.74 1,109,387.65 1,435,000.00     1,227,000 

รวมแผนงานการพาณิชย 21,778.34 1,071,178.74 1,109,387.65 1,435,000.00     1,227,000 

รวมทุกแผนงาน 21,778.34 1,071,178.74 1,109,387.65 1,435,000.00     1,227,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               
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    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8,046.00 121,776.00 121,938.00 124,684.00 5.47 % 131,500 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 5,316.00 12.87 % 6,000 

    เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 0.00 6,837,600.00 7,155,700.00 8,082,000.00 1.71 % 8,220,000 

    เบี้ยยงัชีพคนพิการ 0.00 1,507,200.00 1,613,600.00 2,332,800.00 -4.53 % 2,227,200 

    เบี้ยยงัชีพผูปวยเอดส 0.00 5,500.00 6,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

    สํารองจาย 0.00 11,830.00 400,576.00 500,000.00 -16.12 % 419,400 

    รายจายตามขอผูกพัน 0.00 275,990.00 130,000.00 0.00 0 % 0 

      รายจายตามขอผูกพัน 0.00 0.00 0.00 308,000.00 0 % 308,000 

    เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 112,230.00 0.00 0 % 0 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

0.00 163,059.00 181,342.00 182,650.00 14 % 208,220 

รวมงบกลาง 8,046.00 8,922,955.00 9,721,386.00 11,565,450.00     11,550,320 

รวมงบกลาง 8,046.00 8,922,955.00 9,721,386.00 11,565,450.00     11,550,320 

รวมงบกลาง 8,046.00 8,922,955.00 9,721,386.00 11,565,450.00     11,550,320 

รวมแผนงานงบกลาง 8,046.00 8,922,955.00 9,721,386.00 11,565,450.00     11,550,320 

รวมทุกแผนงาน 8,046.00 8,922,955.00 9,721,386.00 11,565,450.00     11,550,320 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร 

อําเภอ บานคา จังหวัดราชบุรี 
 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 39,200,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป รวม 12,422,300 บาท

    งบบุคลากร รวม 9,000,000 บาท

      เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท

      เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท



 
Nong Phan Chan 

48 

      

    เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 คน  
 เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินเดือนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารส วนตํ าบล  รองประธานสภาองคกา รบริหารส วน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

      เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

      

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตํ าบล  จํ านวน 1 คน เดื อนละ  1,750 บ าท  จํ านวน  12 เดื อน และ   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
จํ า น ว น  2 ค น  เ ดื อ น ล ะ  880 บ า ท  จํ า น ว น  12 เ ดื อ น   
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารส วนตํ าบล  รองประธานสภาองคกา รบริหารส วน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

      เงินคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

      

    เพื่ อจ า ย เป น เ งินค า ตอบแทน พิ เศษให นายกองคกา รบริหารส ว น
ตําบล จํานวน 1 คน เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน และเงิน
ค า ต อ บ แ ท น พิ เ ศ ษ ร อ ง น า ย ก อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล
จํ า น ว น  2 ค น  ๆ  ล ะ  880 บ า ท  จํ า น ว น  12 เ ดื อ น   
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารส วนตํ าบล  รองประธานสภาองคกา รบริหารส วน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

จํานวน 86,400 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท   
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

      เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน  จํานวนเงิน  11,220 บาท/เดอืน รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน  จํานวนเงนิ 9,180 บาท/เดือน และ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  คนละ 7,200 บาท/เดือน  เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล  จาํนวนเงิน 7,200 บาท/เดอืน   
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 

      

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,342,480 บาท

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,778,920 บาท

      

    เงินเดือนพนักงาน 
1.สํานักปลัด อบต.       ตั้งไว  2,334,840   บาท 
เพื่อจายเปนเงนิเดือนและเงนิปรับปรงุตําแหนงใหกับพนักงานสวน
ตําบล  ไดแก (ปลัด อบต.  รองปลัดอบต. หัวหนาสํานักปลัด อบต.    
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล เจาพนกังาน
ธุรการ    เจาพนักงานปองกัน ฯลฯ) จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
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คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
2.กองคลัง              ตั้งไว  1,444,080  บาท 
เพื่อจายเปนเงนิเดือนและเงนิปรับปรงุตําแหนงใหกับพนักงานสวน
ตําบล ไดแก ( ผูอํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงนิและบัญชี หัวหนาฝาย
การเงินฯ นักวิชาการพัสด ุฯลฯ) จํานวน  12  เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน จํานวน 87,840 บาท

      

    เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
บริหารงาน อบต. ระดับ 8 เงนิเพิ่มพิเศษ  เงนิเพิ่มตามคุณวุฒิ
ท่ี ก.พ. รับรอง และเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน  
-ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

      เงินประจําตําแหนง จํานวน 228,000 บาท

      

    1.สํานักปลัด                ตั้งไว  168,000   บาท 
เพื่อจายเปนเงนิประจาํตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร
ไดรับตามท่ีระเบียบกําหนด ฯลฯใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 12เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 
2.กองคลัง                   ตั้งไว  60,000  บาท 
เพื่อจายเปนเงนิประจาํตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร
ไดรับตามท่ีระเบียบกําหนด ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 12เดอืน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป 
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      คาจางลูกจางประจํา จํานวน 246,240 บาท

      

    1.กองคลัง 
เพื่อจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงตําแหนงให
ลูกจางประจาํ จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงนิรายได  (กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

      คาตอบแทนพนกังานจาง จํานวน 1,845,000 บาท

      

    1.สํานักปลัด           ตั้งไว  1,581,720  บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมเงนิปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ สังกัดสํานกังานปลัด  จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป 
2.กองคลัง            ตั้งไว   263,280  บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมเงนิปรับปรุงคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางท่ี
ปฏิบัติหนาที่ สังกัดกองคลัง  จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงนิรายได (กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

      เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 156,480 บาท

      

    1.สํานักปลัด          ตั้งไว  140,340  บาท 
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพพิเศษชัว่คราวใหแกพนักงานจาง  
จํานวน 12 เดือน   
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ตั้งจายจากเงินรายได   
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 

2.กองคลัง          ต้ังไว  16,140  บาท 
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพพิเศษชัว่คราวใหแกพนักงานจาง
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จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงนิรายได (กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

    งบดําเนินงาน รวม 3,295,000 บาท

      คาตอบแทน รวม 174,000 บาท

      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีตามราชการกรณีเรงดวนนอก
เวลาราชการ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงนิรายได  (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารท่ัวไป 

      

      คาเชาบาน จํานวน 74,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนเงนิคาเชาบาน และคาผอนชาํระเงินกูเพื่อชําระคาบาน ของ
พนักงานสวนตาํบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ตั้งจายจากเงนิรายได  (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารท่ัวไป 

      

      เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
-ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ 
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 
-ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.2562  
ตั้งจายจากเงนิรายได    (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารท่ัวไป 

      

      คาใชสอย รวม 1,755,000 บาท

      รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

        รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 500,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จางเหมาพนกังานขับรถบรรทุกน้ํา  พนักงานดูแลระบบประปา 
พนักงานขับรถดับเพลิง  คาจางเหมาบริการจัดเก็บน้ําประปา คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาโฆษณาและ

      



 
Nong Phan Chan 

53 

เผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาหนังสือพิมพ วารสารผูนาํทองถ่ิน และ
วารสารทองถิ่นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือเอกสารทางราชการ
อ่ืนๆ คาหนังสือพิมพ ฯลฯ และบริการที่จาํเปนอ่ืนของงานบริหารทั่วไป   
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562         ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 

      รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ตรวจงานเย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  โดยตั้งจายไมเกินรอยละ 1 ของ
รายไดจริงในปที่ลวงมา โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงนิกู เงนิจายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3536 
ลงวันที ่19  มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งจายจากเงินรายได 
 (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

    

 

 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร 
การฝกอบรม สัมมนา ใหกับคณะผูบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภา
ฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ของ
สํานักปลัดฯ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก และรายจายอื่น ๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2561        ตั้งจายจากเงนิรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารทั่วไป 

      

        คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล และอัตรา
คาใชจายใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.)กําหนด โดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 26 และขอ 27 
-ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 
 6 กรกฎาคม 2561 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 104  ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

        โครงการงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญตางๆ จํานวน 20,000 บาท

      
    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานรัฐพิธีและงานวันสาํคัญตางๆที่กําหนด

ขึ้นตามระยะเวลาดาํเนินการตามหนังสือสั่งการหรือกําหนดการที่แจงขึ้นใหม
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ท่ีเปนโครงการ/กิจกรรม นอกเหนือจากที่เปนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเปน
ประจําทุกป เพื่อนําไปใชจายในโครงการ/กิจกรรม เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 
-ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  107 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

        
โครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

จํานวน 10,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เชน คาจางเหมาบริการ ตกแตงสถานท่ี คาปาย คา
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 109 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 

      

        
โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จํานวน 10,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เชน คาจางเหมาบริการ ตกแตงสถานท่ี คาปาย คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 109    ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 

      

        
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร ฯ 

จํานวน 30,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร ฯ เชน คาจางเหมาบริการ ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
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จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108    ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

        
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง 

จํานวน 10,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง 
เชน คาจางเหมาบริการ ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108  ตั้งจายจากเงนิรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 

      

        
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี 

จํานวน 10,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพมิลลักษณพระบรมราชินี เชน คาจางเหมา
บริการ ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆตาม
ความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบรหิารทั่วไป 

      

        โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย เชน คาจางเหมา
บริการ ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆตาม
ความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 110 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

        โครงการจัดงานวันปยมหาราช จํานวน 10,000 บาท
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    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันปยมหาราช เชน คาจางเหมา
บริการ ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆตาม
ความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 106 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
 

      

        โครงการจิตอาสาทําความดี จํานวน 10,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจิตอาสาทําความดี เชน คาจางเหมา
บริการ ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆตาม
ความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 106 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

        โครงการเทิดทูนและปกปองสถาบันของชาติ จํานวน 30,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทิดทูนและปกปองสถาบันของ
ชาต ิเชน คาจางเหมาบริการ ตกแตงสถานท่ี คาปาย คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 111 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

        
โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
 และการพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 65,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศนูยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก คาจางลูกจางประจําสถานที่กลางฯ  คา
จัดซื้อวัสดุครภุัณฑสํานักงาน  คาจัดซื้อวัสดุครภุัณฑคอมพิวเตอร  คาซอม
บํารุงครภุัณฑสํานักงาน  และคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
โดยจากองคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร จํานวน  65,000 บาท  
และไดรบัอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบานบึง และองคการบริหาร
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สวนตําบลบานคา  จํานวนแหงละ 65,000 บาท  รวมทั้งสิ้น130,000 บาท 
-ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
 
-ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพือ่ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
-ฐานอํานาจประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
ปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 104 
ตั้งจายจากเงินรายได  
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 

        โครงการอบรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เชน คาจางเหมาบริการ ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวสัดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 105 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

        โครงการอบรมพัฒนาดานงานสารบรรณใหกบับุคลากร จํานวน 5,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาดานงานสารบรรณใหกับ
บุคลากร เชน คาจางเหมาบรกิาร ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 105 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

      

        
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น/
ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานกุารสภาฯและสมาชิกสภาทองถิ่น 

จํานวน 15,000 บาท
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    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารทองถิ่น/ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานกุารสภาฯและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน เชน คาจางเหมาบรกิาร ตกแตงสถานที่ คาปาย คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 110 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารทั่วไป 

      

        
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศกึษาดูงานของคณะผูบรหิาร สมาชิกสภา 
อบต. พนกังานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

จํานวน 330,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจาํและ
พนักงานจาง เชน  คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ  คาวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆตามความจาํเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 105 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาสิ่งของและคาแรง หรือจางเหมา 
แรงงาน ในการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสรางและทรัพยสิน
อ่ืนๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ อาคารสถานท่ี ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
และทรัพยสินอื่น ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

      คาวัสดุ รวม 960,000 บาท

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน กระดาษ หมึก เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตาง ๆ และน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสาํนักงาน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งจายจากเงนิรายได 
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(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุไฟฟาตาง ๆ เชน หลอด
ไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟ และ   อื่น ๆ ท่ีใชภายในอาคารที่ทาํการหรืออาคาร
สถานท่ีในความดูแลขององคการบริหารสวนตาํบล  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559      
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

      วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด  ไมถูพื้น แปรง ผงซักฟอก
สบู ถวย จาน ชาม ชอน น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาทาํความสะอาด น้ําดื่ม และวัสดุ
งานบานงานครัวอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงานและสําหรับยานพาหนะท่ี
ใชในการปฏิบัติงาน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

      

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก
ยางใน แบตเตอรี่น้ํามันเบรค หัวเทียน หมอน้ํารถยนต และอื่น ๆ ที่จําเปน
สําหรับรถยนต  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป   

  

  

 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 650,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาน้าํมันเชื้อเพลงิและหลอลื่นน้ํามันดีเซล น้ํามันเบรค  
น้ํามันเครื่อง เปนตน  เพื่อใชกับรถยนต รถบรรทุกน้ํา รถดับเพลิง  
รถจักรยานยนต  เครื่องตดัหญา  ฯลฯ  ขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองพันจันทร  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559      
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท 

      เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก       
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พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เคร่ืองกระจายสัญญาณ แผนดิสก สาย
เคเบิล แปนพิมพ เมาส เปนตน และอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559   
ต้ังจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารท่ัวไป   

   คาสาธารณูปโภค รวม 406,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาไฟฟาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   ฯลฯ 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาโทรศพัทพื้นฐาน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของ ฯลฯ 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

      

   คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร คาธนาณัติ ซื้อตราไปรษณียากร ชําระคาไปรษณี
ยากร และอื่น ๆ ฯลฯ  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
 ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายสาํหรับคาโทรภาพ หรือโทรสาร คาวทิยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสาร
อ่ืนๆ เชน คาเคเบ้ิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการดังกลาว  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

  งบลงทุน รวม 127,300 บาท 
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   คาครุภัณฑ รวม 127,300 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       

    ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 8,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย ตู
กระจกบานเลื่อน  2 ตู พรอมฐานรองตูเหล็ก 1 อัน สําหรับใชในสํานักปลัดฯ
เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครภัุณฑ จึงตั้งจายตาม
ราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงการจัดหาอยางประหยัด 
*คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ขนาดไมนอยกวา 118x40x87 ซม. 
2.ทําจากเหล็กแผนพับข้ึนรูป 
3.เปนตูมีบานกระจกใสกรอบเหล็ก 2 บาน ประตูเลื่อนไปมาได 
4.บานประตูมีมือจับและกุญแจล็อค 
5.มีกุญแจล็อค 
6.มีฐานรองตูเหล็ก 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที ่1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

    กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล  ความละเอียด 20 ลาน
พิกเซล  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ประจําป 2561 
*คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ 
 (Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตัว 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมลูเต็ม 
หรือเมื่อตองการเปลี่ยน 
5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
6) มีกระเปาบรรจุกลอง 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที ่1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนา140 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษาโครงสรางของครภุัณฑขนาดใหญ และการ
ปรับปรุง เปลี่ยน ตอเติมใหสภาพดีกวาเดิม  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง   เชน  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถาย
เอกสาร  คอมพิวเตอร   ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชในการปฏิบัติงานได 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานกัปลัด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 
 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 1,762,500 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 821,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 86,000 บาท 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจาํ   พนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ตามราชการกรณี
เรงดวนนอกเวลาราชการ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิคาเชาบาน และคาผอนชาํระเงินกูเพื่อชําระคาบาน ของ
พนักงานสวนตาํบล  ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบฯ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 
-ฐานอาํนาจพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 
 
 

   คาใชสอย รวม 480,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 400,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง คาจางเหมาบรกิาร
ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล คาจางเหมาบรกิารตาํแหนง คนงาน
ทั่วไป คาธรรมเนียมตางๆ และบริการที่จําเปนอ่ืนๆ ของงานบริหารงานคลัง  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร การ
ฝกอบรม สัมมนา ใหกับ  พนกังานสวนตําบล ลูกจางประจาํ พนกังานจาง ของ
กองคลัง เชน คาลงทะเบียน คาเบ้ียเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และรายจายอื่น ๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
 พ.ศ. 2561 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาสิ่งของและคาแรง หรือจางเหมา 
แรงงาน ในการบํารงุรกัษาและซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสรางและทรัพยสิน
อ่ืนๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครภุัณฑสํานักงาน ครภุัณฑ
ยานพาหนะ อาคารสถานที ่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
และทรัพยสินอ่ืน ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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   คาวัสดุ รวม 250,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมึก
เครื่องเขียน  แบบพิมพตาง ๆ คาถายเอกสารและวัสดุสาํนกังานอ่ืน ๆ ที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาน้าํมันเชื้อเพลงิและหลอลื่นน้ํามันดีเซล น้ํามันเบรค  
น้ํามันเครื่อง เปนตน  เพื่อใชกับรถยนตกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 
หนองพันจันทร  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

 

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผนดิสก สาย
เคเบิล แปนพิมพ เมาส เปนตน และอ่ืน ๆ  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   คาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร คาธนาณัติ ซื้อตราไปรษณียากร ชําระคาไปรษณี
ยากรและอ่ืน ๆ  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562   ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

  งบลงทุน รวม 941,500 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 941,500 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       



 
Nong Phan Chan 

65 

    ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตู ๆ ละ
ละ  5,500 บาท เปนเงิน 11,000 บาท  สําหรับใชในกองคลังองคการบริหาร
สวนตําบล  รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานมาตรฐาน
งบประมาณ  สํานักงบประมาณ เดือน ธันวาคม  2561 
*คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(1) มีมือจับชนิดบิด 
(2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
(3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562   
ตั้งจายจากเงินรายได   
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

    รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 868,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต 
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ  สํานกั
งบประมาณ เดือน ธันวาคม2561  
*คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เปนกระบะสาํเร็จรูป 
(2)หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
 
 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 140 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
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    เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 12,500 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท  ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
*คุณลักษณะพื้นฐาน 
(1)มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
(2)สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาสิ่งของและคาแรง หรือจางเหมา 
แรงงาน ในการบํารงุรกัษาและซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสรางและทรัพยสิน
อ่ืนๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครภุัณฑสํานักงาน ครภุัณฑ
ยานพาหนะ อาคารสถานที ่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
และทรัพยสินอ่ืน ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองคลัง) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง 
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 18,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 18,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 18,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่ไดรบั
คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรอืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
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 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 148,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล 
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ คาปาย และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ความจําเปน  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 113  ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      

    โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)เชน คาวัสดอุุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ คาปาย และ
คาใชจายอื่นๆ ตามความจาํเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม  
-  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      

    โครงการอบรมใหความรูการปองกันและระงบัอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูการปองกันและระงับ
อัคคีภัย เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ คาปาย และคาใชจาย
อ่ืนๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 112 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  งบลงทุน รวม 48,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 48,000 บาท 

   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       

    
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคาร แบบที่ 2 สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะหภาพ 

จํานวน 48,000 บาท 

   

  1. กลองโทรทศันวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคาร แบบท่ี 2 สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห
ภาพ ราคา 48,000 บาท 
* คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสดุไมนอยกวา 2,560 x 1,920 pixel หรือไมนอย
กวา 4,915,200 pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา 20 ภาพตอวินาที (frame per second) ที่ความ
ละเอียดของภาพไมนอยกวา 2,560 x 1,920 pixel หรือไมนอยกวา 
 4,915,200 pixel 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
 สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUXสําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสดุไมนอยกวา  
4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก 
 (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , 
 RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card  หรือ Mini SD Card 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
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 Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

   

  - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
สําหรับติดตั้งภายในสํานักงาน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ เปนเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือน ตุลาคม 2561  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ดวนท่ีสุด) ท่ี มท 0808.2/ว 3886 
 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนา141 
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,067,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,128,500 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,128,500 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จํานวน 1,804,500 บาท 

   

  เงินเดือนพนกังาน     
1.พนักงานสวนตําบล           ตั้งไว  740,100   บาท 
เพื่อจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงตําแหนงใหกับพนักงานสวนตาํบล ไดแก 
(ผูอํานวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา) จํานวน 12 เดือน    
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
2.ครูผูดูแลเด็ก              ตั้งไว  1,064,400  บาท 
เพื่อจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงตําแหนงใหกับครูผูดูแลเด็ก
จํานวน  12  เดือน   
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงนิ
อุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
 
 
 
 
 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

     เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานตามที่       
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ระเบียบกําหนด ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

   เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิวิทยฐานะสาํหรับครผููดูแลเด็ก จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงนิ
อุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท 

   

  1.เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก พนักงานจาง
ที่ปฏิบัติหนาที่ กองการศึกษา   ตั้งไว  108,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน    
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก พนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก    ตั้งไว  108,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน    
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงนิ
อุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

   
  1.เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษชัว่คราวใหแกพนักงานจาง ที่ปฏิบัติ

หนาท่ี กองการศึกษา   จํานวน 12 เดือน   ตั้งไว  12,000 บาท 
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- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
2.เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษชัว่คราว ใหแก พนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็กจํานวน 12 เดือน  ตั้งไว 12,000 บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงนิ
อุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบดําเนินงาน รวม 886,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 86,000 บาท 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล   ลูกจางประจาํ พนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ตามราชการกรณี
เรงดวนนอกเวลาราชการ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

      

   คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 
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  เพื่อจายเปนเงนิคาเชาบาน และคาผอนชาํระเงินกูเพื่อชําระคาบาน ของ
พนักงานสวนตาํบลท่ีมีสิทธิไดรับ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล  
ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3)พ.ศ. 2549   
-ฐานอาํนาจระราชกฤษฎีกา เงนิสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
 
 
 
 

      

   คาใชสอย รวม 700,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 500,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาสิ่งของและคาแรง  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาโฆษณาและเผยแพร   และ
บริการที่จําเปนอ่ืนของกองการศึกษา 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร การ
ฝกอบรม สัมมนา  เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาท่ีพัก และรายจายอ่ืน ๆ ของกองการศึกษา 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
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พ.ศ. 2561 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาสิ่งของและคาแรง หรือจางเหมาแรงงาน 
ในการบํารงุรกัษาและซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสรางและทรัพยสินอ่ืนๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครภุัณฑสํานักงาน ครภุัณฑ
ยานพาหนะ อาคารสถานที ่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
และทรัพยสินอ่ืน ๆ ตามความจําเปน   
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 
 1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
 

      

   คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
กองการศกึษา เชน กระดาษ หมึก  แฟม เครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

      

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถูพื้น 
น้ํายาทําความสะอาด และวัสดุงานบานงานครวัอื่นๆที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

   
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของกอง

การศึกษา เชน หมึกพิมพ เมนบอรด เมาส และอื่นๆท่ีจัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร 
ฯลฯ 
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-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562   ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

  งบลงทุน รวม 53,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 53,000 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       

    เกาอี้ทํางาน จํานวน 8,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัวๆละ 2,000 บาท สําหรับใชใน
กองการศกึษา เนื่องจากเปนครภุัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงการจัดหาอยางประหยัด 
*คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.หุมหนังเทียมสีดํา 
2.ท่ีนั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา 
3.มีท่ีเทาแขน 
4.ขาเหล็กชุมโครเมี่ยม 
5.ปรับระดับสูง-ต่ําได 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 
 1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

      

    ตูเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 5,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเกบแฟม 40 ชอง  จํานวน 1 ตู สําหรับใชในกอง
การ ศึกษา เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงการจัดหาอยางประหยัด 
*คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ทําจากเหล็กแผนพับข้ึนรูป 
2.แบงเปน 4 ชั้น แตละชั้นแบงออกเปนชองๆสําหรับเก็บแฟม 
3.มีชองทั้งหมด 40 ชอง โดยแบงเปน 4 ชั้นๆละ 10 ชอง 
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4.มีลอเลื่อน 4 ลอ 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

    โตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว สําหรับใชในกอง
การศึกษา เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงการจัดหาอยางประหยัด 
*คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) วัสดุ หนาโตะทําจากไม  
2) ขนาดไมนอยกวา 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 
3) มีลิ้นชักรวมอยางนอย 2 ลิ้นชัก พรอมกุญแจและมือจับ 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 
 1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศกึษา 

      

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษาโครงสรางของครภุัณฑขนาดใหญ และการ
ปรับปรุง เปลี่ยน ตอเติมใหสภาพดีกวาเดิม  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง   เชน  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถายเอกสาร  คอมพิวเตอร  
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชในการปฏิบัติงานได 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 
1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
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 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,894,260 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 2,414,260 บาท 

   คาตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  ครูผูดูแลเด็ก 
ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3)  พ.ศ. 2549   
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

    

 

 

   คาใชสอย รวม 939,600  บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 
  

    คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 351,600 บาท 

   

  1. เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 204,000 บาท (รายหัวๆละ 
 1,700 บาท จํานวน 120 คน)  
2. เพื่อเปนคาหนังสือเรียน จํานวน 24,000 บาท (คนละ 200 บาท/ป  
จํานวน 120 คน)  
3. เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน จํานวน 24,000 บาท (คนละ 100 บาท 
/ภาคเรียน หรือ คนละ 200 บาท/ป จํานวน 120 คน)  
4. เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 36,000 บาท (คนละ 
 300 บาท/ป จํานวน 120 คน)  
5. เพื่อจายเปนคากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน จํานวน 51,600 บาท (คน
ละ 215 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ 430 บาท/ป จํานวน 120 คน)  
6. เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครสูังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. จํานวน 12,000 บาท (คนละ 3,000 บาท/คน ) 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2462  
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

            

    คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 588,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้งหมด 120 คน  จํานวน 245 วัน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2462  
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 94ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

      

   คาวัสดุ รวม 1,444,660 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน กระดาษ หมึก เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตาง ๆ และน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสาํนักงาน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

      

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุงานบานงานครัว ใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เชน ไมกวาด ไมถูพื้น แปรง ผงซักฟอก นํายาดับกลิ่น และวัสดุงาน
บานงานครัวอ่ืนๆที่จําเปนตองใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

      

   คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,379,660 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัหาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียน (สพฐ.)
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรยีน ทั้งหมด 620 คน จํานวน 260 วัน 
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2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  4 แหง  ทั้งหมด 120 คน จํานวน 260 วัน  
- ฐานอํานาจกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2562 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 93  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท 

   เงินอุดหนนุ รวม 2,480,000 บาท 

   เงินอุดหนนุสวนราชการ       

    เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,480,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศกึษาปท่ี 6  ทั้งหมด 620 คน จํานวน 200 วัน 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 93 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
 
 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 576,500 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 356,500 บาท 

   คาตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

      

   คาใชสอย รวม 160,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       
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    โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก เชน คาปายโครงการ แผนพับ สื่อตาง ๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และ
รายจายอื่น ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0819.3/ว 2321 ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2562 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 103 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

      

    โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา เชน คาปายโครงการ แผนพับ ส่ือตาง ๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจาย
อ่ืน ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนา 102 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

      

    
โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาปาย
โครงการ แผนพับ สื่อตาง ๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 
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   คาวัสดุ รวม 146,500 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 146,500 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาวัสดวุิทยาศาสตรและการแพทย ไดแก เครื่องมือทาง 
การแพทยที่ใชในการรักษาพยาบาล การบริการสาธารณสุข การ 
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค น้ํายาฆาเชื้อโรค และแมลงตางๆ ท่ีเปนพาหะ 
นําโรคติดตอมาสูคน สารกําจัดแบคทีเรีย วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
และอื่นๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0819.3/ว 2321 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   เงินอุดหนนุ รวม 220,000 บาท 

   เงินอุดหนนุเอกชน       

    อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการพระราชดํารดิานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท 

   

  อุดหนุนใหกับหมูบาน จํานวน 11 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท เปนเงิน 
 220,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ดาน
สาธารณสุข เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่   เชน 
 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการ
อบรม การประชุม การสัมมนา การณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับภารกิจ 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
Nong Phan Chan 

82 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,396,300 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,027,800 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,027,800 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จํานวน 759,960 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ( ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม,นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ) จํานวน  12  เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
ตั้งจายจากเงินรายได   
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

    

 

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิประจาํตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควร
ไดรับตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 225,840 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่ สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ตั้งจายจากเงินรายได 
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(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

  งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  ท่ีมีคาํสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีตามราชการกรณเีรงดวนนอก
เวลาราชการ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการการเบกิจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559    ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

      

   คาใชสอย รวม 240,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง คาธรรมเนียมตางๆ และบริการที่
จําเปนอื่นๆของกองสวัสดิการสังคม   
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เชนคาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการ
จอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง 
ทะเบียนตางๆ และรายจายอื่นๆ ของพนักงานและลูกจางที่มีสิทธิเบิกได 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

   
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาสิ่งของและคาแรง หรือจางเหมา 

แรงงาน ในการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสรางและทรัพยสิน
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อ่ืนๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ อาคารสถานที่ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
และทรัพยสินอื่น ๆ ตามความจําเปน  
-ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 
 1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

   คาวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมึก
เครื่องเขียน  แบบพิมพตาง ๆ คาถายเอกสารและวัสดุสาํนกังานอ่ืน ๆ ที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ  
เมนบอรด เมมโมรี่ชิปเครื่องกระจายสัญญาณ แผนดิสก สายเคเบิล  
แปนพิมพ เมาส เปนตน และอื่น ๆ  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 
 
 
 

      

   คาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร คาธนาณัติ ซื้อตราไปรษณียากร ชําระคา
ไปรษณียากร และอ่ืน    
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
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เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

  งบลงทุน รวม 33,500 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 33,500 บาท 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3,500 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ 700 บาท สําหรับใชในงานกองสวัสดิการ 
ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร เดอืน
มีนาคม 2562   
*คุณลักษณะพื้นฐาน 
(1) สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
(2) มีความเรว็สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
(3) สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
(4) สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
-ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
-ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.7/
ว 0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 
 

      

   คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       

    คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษาโครงสรางของครภุัณฑขนาดใหญ และ
การปรับปรุง เปลี่ยน ตอเติมใหสภาพดีกวาเดิม  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารงุ
ตามปกติหรือคาซอมกลาง   เชน  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถายเอกสาร 
คอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชในการปฏิบัติงานได 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี  1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห 
 

      

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 120,000 บาท 
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  งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 120,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการซอมแซม ปรับปรงุที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ภายในตําบลหนองพันจันทร 

จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซม ปรับปรงุที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผู
ยากไรผูดอยโอกาสภายในตําบลหนองพันจันทร  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 95 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.หนองพันจันทร จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบล
หนองพันจันทร เชน คาวัสด ุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาต ิพ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0816.5/
ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา  95 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห 

      

    โครงการสงเสริมสุขภาพกาย ใจในผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพกาย ใจใน
ผูสูงอายุ เชน คาวัสด ุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
-ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา  96 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,772,320 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,295,820 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,295,820 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จํานวน 1,076,400 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล (ผูอํานวยการกองชาง หัวหนา
ฝายกอสราง นายชางโยธา  ) จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

      

   

 

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควร
ไดรับตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
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   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 157,200 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมเงินปรบัปรุงคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ สังกัดกองชาง  จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 2,220 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิเพ่ิมคาครองชีพพิเศษชัว่คราวใหแกพนักงานจาง 
จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 106,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง และการบริหารงานพัสดภุาครฐั  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว 156  เร่ือง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือตัวแทน
คณะกรรมการ และ ตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล    พนักงานจาง ที่มีคาํสั่งใหปฏิบัติหนาที่ตามราชการกรณีเรงดวนนอก
เวลาราชการ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 
 
 

   คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิคาเชาบาน และคาผอนชาํระเงินกูเพื่อชําระคาบาน ของ
พนักงานสวนตาํบลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  พนักงานสวนตําบล  
ที่ปฏิบัติงานในกองชาง ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3)  พ.ศ. 2549   
-ฐานอาํนาจพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 

      

   คาใชสอย รวม 60,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และบริการที่
จําเปนอ่ืนของกองชาง 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที ่28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
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   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร การ
ฝกอบรม สัมมนา ใหกับ พนกังานสวนตาํบล พนักงานจาง ของกอง
ชาง เชน คาลงทะเบียน คาเบ้ียเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
รายจายอื่น ๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
 พ.ศ. 2561 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาสิ่งของและคาแรง หรือจางเหมา 
แรงงาน ในการบํารงุรกัษาและซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสรางและทรัพยสิน
อ่ืนๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครภุัณฑสํานักงาน ครภุัณฑ
ยานพาหนะ อาคารสถานที ่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
และทรัพยสินอ่ืน ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

      

   คาวัสดุ รวม 250,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน กระดาษ หมึก เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตาง ๆ และน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสาํนักงาน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส และ
อ่ืนๆที่จําเปน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

   วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุกอสรางในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน สี  ทินเนอร ทอตางๆ ไมตางๆ ปูนซีเมนต และอื่นๆ
ตามความจาํเปน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน เมาส เมมโมรี่ชิป เครื่องอานขอมูล และอื่นๆ
ตามความจาํเปน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 
 
 
 
 
 

      

  งบลงทุน รวม 60,500 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 60,500 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       

    ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 8,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย  
ตูกระจกบานเลื่อน  2 ตู พรอมฐานรองตูเหล็ก 1 อัน สําหรบัใชในกอง
ชาง เนื่องจากเปนครภุัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ จึงตั้ง
จายตามราคาทองตลาด โดยคาํนึงถึงการจัดหาอยางประหยัด 
*คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ขนาดไมนอยกวา 118x40x87 ซม. 
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2.ทําจากเหล็กแผนพับข้ึนรูป 
3.เปนตูมีบานกระจกใสกรอบเหล็ก 2 บาน ประตูเลื่อนไปมาได 
4.บานประตูมีมือจับและกุญแจล็อค 
5.มีกุญแจล็อค 
6.มีฐานรองตูเหล็ก 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

   ครุภัณฑสํารวจ       

    ไมสตาฟ จํานวน 2,500 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนยีมแบบชัก ยาว 4 เมตร 
เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครภัุณฑ จึงตั้งจาย
ตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงการจัดหาอยางประหยัด 
*คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(1) ทําดวยอลูมิเนียม 
(2)ชนิดความยาว 4 เมตร สามารถเลื่อนข้ึน-ลงได 
(3)มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง เปนรูปตัว E โดยแบงชองๆละ 1 ซม. มีเลขกํากับ
ทุก 10 ซม. 
 
(4)มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไมสตาฟ 
(5)มีปุมล็อคยืดขณะใชงาน 
(6)สีที่ขีดแบงเปนสีดําสลับแดง ทุกๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว 
(7)มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง 
(8)ทอนลางสดุ มีความกวางไมนอยกวา 5 ซม.และหนาไมนอยกวา 2.5 ซม. 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

      

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท 

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษาโครงสรางของครภุัณฑขนาดใหญ และการ       
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ปรับปรุง เปลี่ยน ตอเติมใหสภาพดีกวาเดิม  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง   เชน  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถายเอกสาร 
คอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชในการปฏิบัติงานได 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองชาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 40,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 40,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    โครงการบริหารจัดการขยะเปยกในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะเปยกใน 
ครัวเรอืน   เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาจางเหมาบริการ คาใชจายอื่นๆ
ตามความจาํเปน 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
-ฐานอาํนาจประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/
ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) หนา 117 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 
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   โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคคดัแยกขยะในครัวเรือนและ
ชุมชน เชน คาวัสดอุุปกรณ คาปาย คาจางเหมาบริการ คาใชจายอ่ืนๆตาม
ความจําเปน 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
-ฐานอาํนาจประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/
ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) หนา 116 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเวทีประชาคม โดยจัดใหมีการประชาคม
ในทุกระดับ และนําขอมูลที่ไดจากการประชาคมมาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  เชน  คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และกิจกรรม
ตางๆ คาปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปน ฯลฯ  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด 
 ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด 
 ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา  115  ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

      

    โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในตําบล จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในตําบล  เชน  คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และกิจกรรม
ตางๆ คาปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปน ฯลฯ  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
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 ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2560 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว 1463  
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม  2561 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 -แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 
ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   เงินอุดหนนุ รวม 50,000 บาท 

   เงินอุดหนนุสวนราชการ       

    
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานคา ตามโครงการจัดงานวันสับปะรด
หวานบานคา 

จํานวน 50,000 บาท 

   

  เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานคา ตามโครงการจัดงานวันสับปะรด
หวานบานคา  ซึ่งเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 
 7 สิงหาคม 2561 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 5426  
ลงวันท่ี 24 กันยายน 2561 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา  121 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 80,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 80,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดังานวันสาํคัญทางศาสนา เชน ดอกไม ธูป
เทียน คาจางเหมาตางๆ เครื่องไทยธรรม ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559     ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น 

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เชน คาจางเหมา
บริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และกิจกรรมตางๆ คา
ปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปน  
-ฐานอาํนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561- 2565) หนา 98  ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

      

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เชน คาจางเหมา
บริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และกิจกรรมตางๆ คา
ปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561- 2565) หนา 94   ตั้งจายจากเงนิรายได 
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

      

แผนงานการเกษตร 
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 งานอนรุักษแหลงน้ําและปาไม รวม 45,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 45,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    โครงการธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการธนาคารน้าํใตดิน เปนการรกัษาทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ และกิจกรรมตางๆ คาปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
ความจําเปน ฯลฯ  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1425  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 118 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

      

    โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ จํานวน 5,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เปนการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ และกิจกรรมตางๆ คาปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
ความจําเปน ฯลฯ  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด 
 ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม  2560  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 1425  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 118 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

      

    โครงการปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ จํานวน 5,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเปน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  เชน คาจางเหมาบริการ คา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ และกิจกรรมตางๆ คาปาย คาตกแตงสถานที่ และ
คาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปน ฯลฯ  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/

      



 
Nong Phan Chan 

98 

ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด 
 ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม  2560  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 1425  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562   
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 118 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

    โครงการฝายมีชีวิต จํานวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝายมีชีวิตเปนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  เชน คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และกิจกรรม
ตางๆ คาปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปน ฯลฯ  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด 
 ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม  2560  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1425  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562   
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 118 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

      

    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อาทิเชน  การสาํรวจพันธุพืช   การวิจัย ฯลฯ  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560  
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1425  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 119 
ตั้งจายจากเงินรายได  
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
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แผนงานการพาณิชย 

 งานกิจการประปา รวม 1,227,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท 

   คาสาธารณูปโภค รวม 1,100,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 900,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับกิจการประปาขององคการบริหารสวนตาํบล
หนองพันจันทร 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด  
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด  
ที่ มท 0808ฐานอาํนาจ.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด  
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 

      

 

 

 

 

   คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 200,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาน้าํประปาใหกับชลประทานจังหวัดราชบุรี  ใหกิจการ
น้ําประปา   
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที ่12 กันยายน 2560 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 

      

  งบลงทุน รวม 127,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 127,000 บาท 

   ครุภัณฑการเกษตร       

    เครื่องสูบน้ํา จํานวน 109,000 บาท 
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  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 
1.เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง (มอเตอรไฟฟา) จํานวน 1 เครื่อง  
ตั้งไว 11,000 บาท 
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561 
*คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
 1) สูบน้ําได 450 ลิตรตอนําที 
 (1) เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา 
 (2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
 (3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด 
 (4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
 (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา 
ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา148 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 
 
 
 
2.เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง (ขนาด 25 แรงมา) จํานวน 1 เครื่อง   
ตั้งไว  98,000  บาท 
เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครภัุณฑ จึงตั้งจาย
ตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงการจัดหาอยางประหยัด 
*คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 25 แรงมา 
(2)ใชไฟ 380 โวลต 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนา 149 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 

      

             

    ปมน้ําสูบบาดาล จํานวน 18,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ําสบูบาดาล  จํานวน 1 เคร่ือง   
เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครภัุณฑ จึงตั้งจาย
ตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงการจัดหาอยางประหยัด 
*คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(1) ปมน้ําสูบน้าํบาดาล ขนาด 2 แรงมา 
(2)ใชไฟ 220 โวลต 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา149 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 
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แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 11,550,320 บาท 

  งบกลาง รวม 11,550,320 บาท 

   งบกลาง รวม 11,550,320 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 131,500 บาท 

   

  1.เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง  ในอัตรารอย
ละ 5 ของคาจาง  จํานวน 12 เดือน  ตั้งไว  125,500 บาท 
 - ฐานอํานาจพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
2.เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  12 เดือน  ต้ังไว  6,000  บาท 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท 

   

  1.เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหกับพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล กรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรอืสูญหาย  
 - ฐานอํานาจพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ตั้งจายจากเงินรายได 
 (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,220,000 บาท 

   
  เพื่อจายเปนเงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ข้ึนทะเบียนกับองคการบริหาร

สวนตําบล  จํานวน 12 เดือน  
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- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ถึงแกไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา   99 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 
 

   เบี้ยยังชีพคนพกิาร จํานวน 2,227,200 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ีย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา   99 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจายเปนเงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่ขึ้นทะเบียนกับองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา   99 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

   สํารองจาย จํานวน 419,400 บาท 

   

  เพื่อเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนการสวนรวมเทานั้น เชน การปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย นําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาต
ภัย อัคคีภัย ไฟปา และหมอกควัน และโรคติดตอ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลอื
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
-ฐานอาํนาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
-ฐานอาํนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  102,060.- บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน  317,340.-บาท 
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(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

   รายจายตามขอผูกพัน       

    รายจายตามขอผูกพัน จาํนวน 308,000 บาท 

   

  (1)  เงินสนับสนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้ังไว 178,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการกองทุนสวัสดกิารชมุชน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/
ว 2502 ลงวันที ่20 สงิหาคม พ .ศ 2553  
ต้ังจายจากเงนิรายได 
(กองสวสัดิการสังคม) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
(2) เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หนองพันจันทร  ต้ังไว   130,000  บาท    
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันจันทรในอัตรารอยละไมนอยกวา 40 % ของงบประมาณ
ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี จัดสรรมา
ให (สาํหรับองคการบริหารสวนตําบล ขนาดกลาง ) เปนไป 
- ฐานอํานาจระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
ต้ังจายจากเงนิรายได 
(สํานักปลัด) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จาํนวน 208,220 บาท 

   

  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) โดยคํานวณต้ังจายในอัตรารอยละหนึ่งของรายได
ประจําป ตามงบประมาณทั่วไป (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุน)  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 3466 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2561 
-ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.5/
ว 2305 ลงวันที ่26 กรกฎาคม  2561 
ต้ังจายจากเงนิรายได 
 (สาํนักปลัด) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย 
              

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สราง
ความ

เขมแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย 

      
          

              

งบกลาง งบกลาง 

รายจายตามขอผูกพัน 308,000                     308,000 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 30,000                     30,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 131,500                     131,500 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 8,220,000                     8,220,000 

เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน 6,000                     6,000 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

208,220                     208,220 

สํารองจาย 419,400                     419,400 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,227,200                     2,227,200 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝาย

การเมือง) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก                     42,120 42,120 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

                    1,972,800 1,972,800 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล 

                    86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก                     514,080 514,080 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                     42,120 42,120 

เงินเดือน 
(ฝายประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง           157,200 225,840   216,000   1,845,000 2,444,040 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน                     87,840 87,840 

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง           2,220     24,000   156,480 182,700 

เงินเดือนพนักงาน           1,076,400 759,960   1,804,500   3,778,920 7,419,780 

เงินวิทยฐานะ                 42,000     42,000 

คาจางลูกจางประจํา                     246,240 246,240 

เงินประจําตําแหนง           60,000 42,000   42,000   228,000 372,000 

งบ
ดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร           10,000     70,000   110,000 190,000 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          50,000   50,000   18,000   118,000 

คาเชาบาน           36,000     36,000   110,000 182,000 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           10,000 10,000   10,000   40,000 70,000 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ           10,000 200,000   500,000   900,000 1,610,000 

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ       30,000             20,000 50,000 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

                        

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

                351,600     351,600 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           30,000 20,000   150,000   110,000 310,000 

คาใชจายในการเลือกตั้ง                     500,000 500,000 

คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                 588,000     588,000 

โครงการงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญตางๆ                     20,000 20,000 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต       30,000               30,000 

โครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

                    10,000 10,000 

โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

                    10,000 10,000 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร ฯ 

                    30,000 30,000 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปหลวง 

                    10,000 10,000 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม
ราชินี 

                    10,000 10,000 

โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย                     20,000 20,000 

โครงการจัดงานวันปยมหาราช                     10,000 10,000 

โครงการจัดเวทีประชาคม         10,000             10,000 

โครงการจิตอาสาทําความดี                     10,000 10,000 

โครงการซอมแซม ปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหกับ
ประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส ภายในตําบล
หนองพันจันทร 

            50,000         50,000 

โครงการเทิดทูนและปกปองสถาบันของชาติ                     30,000 30,000 

โครงการธนาคารนํ้าใตดิน     10,000                 10,000 

โครงการบริหารจัดการขยะเปยกในครัวเรือน           20,000           20,000 

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ     5,000                 5,000 
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โครงการปลูกหญาแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

    5,000                 5,000 

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก               100,000       100,000 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล 

                  30,000   30,000 

โครงการฝายมีชีวิต     20,000                 20,000 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) 

                  50,000   50,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.
หนองพันจันทร 

            20,000         20,000 

โครงการเพ่ิมเติมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

                    65,000 65,000 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือนและ
ชุมชน 

          20,000           20,000 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในตําบล 

        20,000             20,000 

โครงการสงเสริมสุขภาพกาย ใจในผูสูงอายุ             50,000         50,000 

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา 

              50,000       50,000 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

              10,000       10,000 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

    5,000                 5,000 

โครงการอบรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

                    20,000 20,000 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม       20,000               20,000 

โครงการอบรมพัฒนาดานงานสารบรรณใหกับ
บุคลากร 

                    5,000 5,000 

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารทองถ่ิน/ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/เลขานุการสภาฯและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

                    15,000 15,000 

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

                    330,000 330,000 

โครงการอบรมใหความรูการปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

                  20,000   20,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม           20,000 20,000   50,000   110,000 200,000 

คาวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนสง                     80,000 80,000 
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วัสดุคอมพิวเตอร           50,000 50,000   50,000   110,000 260,000 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ           70,000         30,000 100,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                     800,000 800,000 

วัสดุงานบานงานครัว                 50,000   40,000 90,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย               146,500       146,500 

คาอาหารเสริม (นม)                 1,379,660     1,379,660 

วัสดุกอสราง           80,000           80,000 

วัสดุสํานักงาน           50,000 30,000   65,000   150,000 295,000 

คา
สาธารณูปโภค 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     100,000 100,000 

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล   200,000                   200,000 

คาไฟฟา   900,000                 300,000 1,200,000 

คาบริการไปรษณีย             5,000       6,000 11,000 

คาบริการโทรศัพท                     5,000 5,000 

งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน                         

เกาอ้ีทํางาน                 8,000     8,000 

ตูเหล็ก 2 บาน                     11,000 11,000 

ตูเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง                 5,000     5,000 

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก           8,000         8,000 16,000 

โตะทํางาน                 10,000     10,000 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร                         

เครื่องสํารองไฟฟา                     12,500 12,500 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader) 

            3,500         3,500 

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ                         

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบท่ี 2 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะหภาพ 

                  48,000   48,000 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ           50,000 30,000   30,000   150,000 260,000 

ครุภัณฑการเกษตร                         

เครื่องสูบนํ้า   109,000                   109,000 

ปมนํ้าสูบบาดาล   18,000                   18,000 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                         
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รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ                     868,000 868,000 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร                         

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล                     19,300 19,300 

ครุภัณฑสํารวจ                         

ไมสตาฟ           2,500           2,500 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนเอกชน                         

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

              220,000       220,000 

เงินอุดหนุนสวนราชการ                 2,480,000     2,480,000 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานคา  ตาม
โครงการจัดงานวันสับปะรดหวานบานคา 

        50,000             50,000 

รวม 11,550,320 1,227,000 45,000 80,000 80,000 1,812,320 1,516,300 576,500 7,961,760 166,000 14,184,800 39,200,000 
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