
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

อําเภอ เมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,801,040 บาท

งบบุคลากร รวม 7,077,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก  นายกอบต.และรองนายก  อบต.ดังนี้
1. เงินเดือนตําแหนงนายก อบต.จํานวน 1 อัตราๆละ 20,400
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2. เงินเดือนตําแหนงรองนายก อบต.จํานวน 2อัตราๆละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนให้กับนายก อบต
. และรองนายก อบต. ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้กับนายก อบต. และรองนายก อบต
. ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2. เงินคาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แก  เลขานุการ นายกอบต.จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  ได้แก  
1. เงินคาตอบแทนตําแหนงประธานสภา  อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2. เงินคาตอบแทน  ตําแหนงรองประธานสภา  อบต. จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 9,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
3. เงินคาตอบแทน  ตําแหนงสมาชิกสภา  อบต. จํานวน 10 อัตราๆละ 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท
4. เงินคาตอบแทน  ตําแหนงเลขานุการสภา  อบต. จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,197,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,038,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี  จํานวน9  อัตราดังนี้
1. ตําแหนงปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปฯจํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลฯจํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนฯจํานวน 1 อัตรา
6. ตําแหนงนักวิชาการศึกษาฯจํานวน 1 อัตรา
7. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  จํานวน 1 อัตรา
8. ตําแหนงนิติกรฯ  จํานวน 1 อัตรา
9. ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการฯ  จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท
-  เป็นไปตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538 ซึ่งนํามาบังคับใช้โดยอนุโลมกับพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงบริหารท้องถิ่นระดับกลาง รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงปลัด อบต. อัตราเดือนละ7,000 บาทจํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
2. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2559 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักประชาสัมพันธ จํานวน  1  อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2559 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,592,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ดังนี้
1. คาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนักพัฒนา
ชุมชน ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ รวมจํานวน 3  อัตรา 
2. คาตอบแทนให้กับพนักงานทั่วไป ตําแหนง  จํานวน 9 อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้  
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวย
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
2. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างชั่วคราวจํานวน 9 อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 2/9/2562  11:08:13 หน้า : 6/50



งบดําเนินงาน รวม 2,681,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับราชการเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น /เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ /คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง /คาตอบแทน อปพร. /เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง / เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ15,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินรางวัลสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแขงขัน สอบคัด
เลือก หรือคัดเลือก และคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่มี
ประสบการณ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอกตลอดทั้งเป็นคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอื่นๆอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 15,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 136,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิก(นักบริหารงาน อบต. เดือนละ 6,000 บาท  และบริหารงานทั่วไปเดือน
ละ 5,400บาท)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิก (บุตรนักบริหารงาน อบต.4,200)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2549 รวมทั้งหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,530,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรการประชาสัมพันธ  การดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลงซอมแซมตอเติมเสริมสร้างวัสดุครุภัณฑหรือที่ดินสิ่งกอสร้าง
และอยูในความรับผิดชอบของอบต. เชนคาจ้างสํารวจตรวจสอบออกแบบคา
เบี้ยประกันภัยคาจ้างเหมาสูบน้ําคาบริการกําจัดปลวกคาจ้างเหมาดูดส้วมคา
เชาทรัพยสินเครื่องขยายเสียงเวทีคาจ้างแบกหามสัมภาระคาใช้จายในการ
รังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชนคาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาหรือ
ประเมินองคกรคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษารวมถึงคาบริการติด
ตั้งโทรศัพทหรือคาใช้จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเป็นต้น
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คาเชาบริการ เซิฟเวอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบริการ เซิฟเวอร  อบต.สวนปาน  ในการใช้งานเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตําบล
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร ขาว-ดํา เพื่อให้หนวยงานได้มี
เครื่องถายเอกสารไว้ใช้ปฏิบัติงาน
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คารับวารสารและสิ่งพิมพ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสารเอกสารทางวิชาการหนังสือพิมพรายวันคูมือปฏิบัติ
ราชการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปและสิ่งพิมพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของอบต.

คาสถานที่กําจัดขยะ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสถานที่กําจัดขยะ  คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง  รวมทั้งคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม2548
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุมอื่นๆ  20,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาอาหาร และเครื่องดื่มตางๆสําหรับใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดรวมถึงคาใช้จายในการให้
ความรวมมือในการประชาสัมพันธการรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งทุกระดับ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
 ลงวันที่ 6กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที9่3  ลําดับที4่
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โครงการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 200,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล หรือ ผู้มีสิทธิใน
การเบิก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที9่2  ลําดับ
ที่1

โครงการศึกษาดูงาน จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑตางๆ เชน เครื่องปรับ
อากาศ รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร และทรัพยสินอื่นๆอันเป็นทรัพยสินของอบต. ที่ชํารุดเสียหายให้
คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. เชนกระดาษ
แฟ้มแบบพิมพชอลก แปรงลบกระดานตรายางธงชาติเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใส
แฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ที่ใช้ใน
การ เปลี่ยน ทดแทน ซอมแซม อุปกรณไฟฟ้าที่ชํารุดที่อยูในความดูแลของ อบ
ต. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวเชนแปรงไม้กวาดกระดาษชําระน้ํายาขัด
ห้องน้ําน้ํายาล้างจานน้ํายาเช็ดกระจกผงซักฟอกเป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนยางนอกยางในน้ํามันเบรกหัว
เทียนแบตเตอรี่  สําหรับยานพาหนะที่อยูในความดูแลของอบต.
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็น
ทรัพยสินของอบต. รวมถึงการจัดซื้อน้ํามันสําหรับยานพนะเครื่องมือเครื่องใช้
ของสวนราชการอื่นที่ยืมมาสนับสนุน  แก้ไขปัญหาสาธารณภัยตางๆที่เกิดขึ้น
ภายในตําบลเป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึกข้อมูลกระดาษ
ตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพและอื่นๆเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการอบต. อาคารสถานที่ที่อยูใน
ความควบคุมดูแลของอบต. รวมถึงคากระแสไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกินสิทธิ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากรณีเหตุขัดข้องและ
คาไฟฟ้าค้างจาย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้โทรศัพทและคาเชาเลขหมายโทรศัพทสํานักงานที่ใช้
สําหรับการติดตอทางราชการทั่วไปการประสานงานในภารกิจตางๆของทุก
สวนราชการ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากรคาเชาตู้ไปรษณีย
ที่ใช้สําหรับการติดตอทางราชการทั่วไปการประสานงานในภารกิจตางๆของ
ทุกสวนราชการ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการระบบการเชื่อมตอ Internet เพื่อใช้ในกิจการภายใน
สํานักงานและให้บริการ  Internet ตําบลแกประชาชน
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งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบติด
ผนัง  ขนาด 18,000 บีทียู ราคาเครื่องละ  21,000 บาท จํานวน 2
 เครื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  42,000 บาท  วัตถุประสงคเพื่อปรับอุณหภูมิ
ห้อง สํานักงานให้มีสภาพเหมาะสม ตอการปฏิบัติงานและบริการประชาชนผู้
มาติดตอราชการ
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ธันวาคม 2561

งานบริหารงานคลัง รวม 2,340,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,949,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,949,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,360,860 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลได้แก  นักบริหารงาน
คลัง,  นักวิชาการเงินและบัญชี,  นักวิชาการจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงาน
พัสดุ  รวมจํานวน4 อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

วันที่พิมพ : 2/9/2562  11:08:13 หน้า : 15/50



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานคลังเดือนละ  3,500
  บาท  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2559 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 510,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างชั่วคราวจํานวน 3 อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพตามมติ ครม.  พนักงานจ้างชั่วคราว
จํานวน 3 อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 326,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808/ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิก (เดือนละ 6,000 บาท)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล นักวิชาการ
เงินและบัญช9ี,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล หรือ ผู้มีสิทธิในการ
เบิก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที9่2 ลําดับที1่

โครงการเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินการโครงการเก็บภาษีนอกสถานที่  เพื่อ
ให้การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ของ
องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น  และลดจํานวนลูกหนี้ค้างชําระให้น้อยลง  ตลอดจนเพื่อเป็นการอํานวย
ความสะดวกแกผู้มีหน้าที่ชําระภาษีให้ได้รับบริการได้อยางรวดเร็วและลดขั้น
ตอนการรับบริการให้มีความคลองตัว
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างจัดทําระบบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.5/ว 0331 ลงวันที่ 29 มกราคม 2540
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.5/ว 304 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.5/ว 2020 ลงวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2543 หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 31
 ตุลาคม 2559 หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 94 ลําดับ
ที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑตางๆ และทรัพยสินอื่นๆอัน
เป็นทรัพยสินของอบต. ที่ชํารุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. เชนกระดาษ
แฟ้มแบบพิมพชอลก แปรงลบกระดานตรายางธงชาติเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใส
แฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึกข้อมูลกระดาษ
ตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพและอื่นๆเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากรคาเชาตู้ไปรษณีย
ที่ใช้สําหรับการติดตอทางราชการทั่วไปการประสานงานในภารกิจตางๆของ
ทุกสวนราชการ

งบลงทุน รวม 65,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 10
 แผน  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  20,000 บาท วัตถุประสงคเพื่อใช้
ทําลายเอกสารที่ไมได้ใช้งาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ธันวาคม 2561
1) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง
2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไมเกนิกวา 4 มิลลิเมตร

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบติด
ผนัง  ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  21,000 บาท วัตถุประสงคเพื่อปรับอุณหภูมิห้อง สํานักงานให้มีสภาพ
เหมาะสม ตอการปฏิบัติงานและบริการประชาชนผู้มาติดตอราชการ
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ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ 2 บานจํานวน 3 ตู้  ราคาตู้ละ 5,500
 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ธันวาคม 2561
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (50) จํานวน 8,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามนโยบายแหงรัฐในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญอํานวยความสะดวกผู้สัญจรไปมาโดยบูรณาการรวมกับหนวย
งานอื่นๆตามเหมาะสมโดยจายเป็นคาจัดสถานที่คาเชาเต้นทเชาเครื่องไฟฟ้า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนการตรวจหาสารเสพติดตรวจจับปริมาณ
แอลกอฮอลสําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะการจัดทําป้ายรณรงคลดอุบัติเหตุและคา
ใช้จายอื่นๆตามความจําเป็น
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน  2557 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที4่9 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดทําโครงการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ใหมและฝึกทบทวน
ให้กับสมาชิก อปพร.ที่ได้รับการฝึกมาแล้ว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานรวมกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ ตามความจํา
เป็น โดยเป็นคาจัดทําโครงการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
เชาสถานที่ การจัดทําเอกสารวิชาการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาจัดทํากิจกรรม
เสริมหลักสูตรการฝึกอบรม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 49 ลําดับ
ที่ 2

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดทําโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับ
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกิดความชํานาญและทราบถึงวิธี
การดับเพลิงชนิดตางๆ ได้อยางถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น โดยเป็นคาจัดทํา
โครงการฝึกอบรมคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเชาสถานที่ การจัดทํา
เอกสารวิชาการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึก
อบรม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 49 ลําดับ
ที่ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน หมวก เสื้อ กางเกง ถุง
มือ รองเท้า ชุดดับเพลิง เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิงเชนข้อตอข้อแยกหัวฉีดน้ําถัง
ดับเพลิงเป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 701,780 บาท

งบบุคลากร รวม 470,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 470,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 287,280 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลได้แก  ครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูตําแหนง  ที่มีวิทยฐานะชํานาญ
การ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1 อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพตามมติ ครม.  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 195,140 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,140 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 145,140 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
อาหารกลางวัน    88,200  บาท
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)  ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  จํานวนเด็ก 18 คน อัตรา
มื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22 มีนาคม 2559
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น    6,000  บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 9
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น  คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ข้า
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ราชการครู/พนักงานครู อัตราคนละ 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22 มีนาคม 2559
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)    30,600  บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 6
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี  ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  จํานวนเด็ก 14 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22 มีนาคม 2559
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)    20,340
  บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 86-87
 ลําดับที่ 2,4,7
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
 บาท/ปี  คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  คาเครื่องแบบนัก
เรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 4300
 บาท/ปี  ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  จํานวนเด็ก 14 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22 มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเชนกระดาษธงชาติแฟ้มกาวเทปติดสันปกลวดเย็บกระดาษสมุด
บัญชีเรียกชื่อเด็กสมุดประจําตัวเด็กสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กเครื่องเขียนเก้าอี้
ตู้ใสแฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเชนไม้กวาดไม้ถูพื้น  น้ํายาถูพื้นกระดาษทิชชู
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึกหรือ
ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

โต๊ะเก้าอี้ – โรงอาหารเด็ก จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ – โรงอาหารเด็ก ชุด 6 ที่
นั่ง  จํานวน 6 ชุด  หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะขนาดไมต่ํา
กวา 60 (กว้าง) x 120 (ยาว) x 50  (สูง) เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัว  ม้านั่ง
ยาว  30 (กว้าง) x 120 (ยาว) x 50  (สูง) เซนติเมตร  จํานวน 2 ตัว  ราคาชุด
ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุ
ประสงคเพื่อใช้สําหรับเด็กเล็กใช้รับประทานอาหาร
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงอเนกประสงค จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค มีเครื่องเลนดีวีดี  และพอรต
 USB/SD CARD  พร้อมไมโครโฟนอยางน้อย 2 ตัว  ราคาตลาดจัดหาทั่ว
ไป วัตถุประสงคเพื่อใช้สําหรับประกอบการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้ซิงค ผิวหน้าเรียบ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาซื้อตู้ซิงค ผิวหน้าเรียบ  ขนาดไมต่ํากวา 50 (กว้าง) x 80 (
ลึก) x 80 (สูง) เซนติเมตร  จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท ราคาตลาดจัด
หาทั่วไป วัตถุประสงคเพื่อใช้สําหรับอุปกรณงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ตู้ซิงค อางซิงค 1 หลุม 1 ที่พัก จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาซื้อตู้ซิงค อางซิงค 1 หลุม 1 ที่พัก  ขนาดไมต่ํา
กวา 50 (กว้าง) x 80 (ลึก) x 80 (สูง) เซนติเมตร  จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 4,000 บาท ราคาตลาดจัดหาทั่วไป วัตถุประสงคเพื่อใช้สําหรับอุปกรณ
งานบ้านงานครัว ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,282,810 บาท
งบดําเนินงาน รวม 438,810 บาท

ค่าวัสดุ รวม 438,810 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 438,810 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสวน
ปาน  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  จํานวน 18 คนๆละ 7.37
 บาท 260 วัน  และเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ)  ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  โรงเรียนวัดใหมห้วยลึก
จํานวน  138  คน  โรงเรียนวัดรางปลาหมอจํานวน 73  คน  รวมจํานวน 211
 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน โดยให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นหนวยจัด
ซื้อจัดจ้าง ให้แกสถานศึกษาตามภารกิจถายโอนงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 88 ลําดับ
ที่ 10,11
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งบเงินอุดหนุน รวม 844,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 844,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 844,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ) ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  โรงเรียนวัดใหมห้วยลึก
จํานวน  138  คน  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ จํานวน 73  คน  รวม
จํานวน 211 คนๆ อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรม 5ส อบต.สวนปาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส อบต.สวน
ปาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรและเสริมสร้างวินัยการทํา
งานที่ดี ให้แกพนักงานสวนตําบลและลูกจ้าง โดยจายเป็นคาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร  เครื่องดื่ม คาวัสดุ-อุปกรณในการฝึกอบรม คาใช้จายอื่นๆ ตาม
ความจําเป็น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการชุมชนสะอาด big cleaning จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการชุมชนสะอาด  big cleaning  
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทําความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน ทําความ
สะอาดแมน้ําลําคลอง เพื่อให้ชุมชนมีสวนรวมสร้างจิตสํานึกของประชาชนใน
ชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลใสใจสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ตําบลสวนปาน  ให้สะอาด เป็นชุมชนนาอยูในอนาคต
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ  คนพิการ  เด็ก  ในตําบลสวนปานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีคุณคา และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  เด็ก  ในตําบลสวนปาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 47 ลําดับ
ที่ 1

โครงการรณรงคคัดแยกขยะภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคคัดแยกขยะภายใน
ตําบล  ให้ประชากรในเขตพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ การคัดแยก และการลดปริมาณขยะภายในเขตพื้นที่ ตลอดจนสร้าง
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดล้อมและสงเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทิ้งขยะ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 59 ลําดับ
ที่ 2

โครงการใสใจหวงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการใสใจหวงใยผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดําเนินชีวิตและตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ให้กับผู้สูงอายุเพื่อสร้างกําลังใจในการดําเนินชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 47 ลําดับ
ที่ 3
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 156,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างสํารวจจํานวนสุนัข/แมว จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไมมีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทตอปี (ประมาณการไว้ 1,000 ตัว)  โดยให้ทํา
การสํารวจปีละ 2 ครั้ง ตามโครงการสัตวปลอดโรค 6000คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท จํานวน 1,000 ตัว ทั้งที่มี
เจ้าของและไมมีเจ้าของ จากการสํารวจของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ที่สง
หลักฐานการสํารวจให้กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 50 ลําดับ
ที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 6 หมูบ้าน  แหงละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จาย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชา
สัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 50 ลําดับ
ที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,304,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,299,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,299,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 657,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลได้แก  นักบริหารงาน
ชาง และนายชางโยธาชํานาญงาน  รวมจํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานชางเดือนละ  3,500
  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้าง ให้แกพนักงานจ้างชั่วคราวจํานวน 5 อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพตามมติ ครม.  พนักงานจ้างชั่วคราว
จํานวน 5 อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 822,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808/ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิก (นายชางโยธาชํานาญงาน  เดือนละ 3,000 บาท)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิ
เบิก (บุตรนักบริหารงานชาง6,500 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2549 รวมทั้งหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลงซอมแซมตอเติมเสริมสร้างวัสดุครุภัณฑหรือที่ดินสิ่งกอสร้าง
และอยูในความรับผิดชอบของอบต. เชนคาจ้างสํารวจตรวจสอบออกแบบคา
เบี้ยประกันภัยคาจ้างเหมาสูบน้ําคาบริการกําจัดปลวกคาจ้างเหมาดูดส้วมคา
เชาทรัพยสินเครื่องขยายเสียงเวทีคาจ้างแบกหามสัมภาระคาใช้จายในการ
รังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชนคาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาหรือ
ประเมินองคกรคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษารวมถึงคาบริการติด
ตั้งโทรศัพทหรือคาใช้จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเป็นต้น
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คาจ้างออกแบบ รับรองแบบ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบ  รับรองแบบ งานกอสร้างของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ อปท
. ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล หรือ ผู้มีสิทธิในการ
เบิก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิมสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติเมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถดําเนินการซอมแซมได้
ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอมแซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอ
โครงสร้างหลักหรือกระทําตอโครงสร้างหลักของ ทรัพยสิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. เชนกระดาษ
แฟ้มแบบพิมพชอลก แปรงลบกระดานตรายางธงชาติเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใส
แฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ที่ใช้ใน
การ เปลี่ยน ทดแทน ซอมแซม อุปกรณไฟฟ้าที่ชํารุดที่อยูในความดูแลของ อบ
ต. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาวัสดุในการกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ สี แปรง น้ํามันทาไม้ ปูน
ซีเมนต ทราย ตะปู  กระเบื้อง สังกะสี เพื่อใช้ในการซอมแซมและกอสร้างสิ่งที่
จําเป็นในกิจการของ อบต. หรือที่เป็นสาธารณะประโยชนตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึกข้อมูลกระดาษ
ตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพและอื่นๆเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใน
กลุม เชน มิเตอรน้ําประปา  ทอน้ํา อุปกรณประปา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
ใช้ในการซอมแซมกิจการประปาที่อยูในความดูแลของ อบต.   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 182,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาซื้อเก้าอี้ทํางาน โครงสร้างแข็งแรง มีล้อเลื่อน 5 แฉก ฐาน
แข็งแรง จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ราคาตลาดจัดหาทั่วไป  วัตถุ
ประสงคเพื่อใช้ทํางาน  ของกองชาง

ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดทึบผสมชองโลง จัด
เก็บ 4 ชั้น  ขนาดไมต่ํากวา 40 (กว้าง) x 80 (ยาว) x 160 (
สูง) เซนติเมตร  จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท  ราคาตลาดจัดหาทั่ว
ไป  วัตถุประสงคเพื่อใช้ทํางาน  ของกองชาง

โต๊ะทํางาน 2 ตัว จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาดไมต่ํากวา 120 (กว้าง) x 750 (
ยาว) x 75 (สูง) เซนติเมตร  จํานวน 2ว ราคาตัวละ 6,500 บาท  ราคาตลาด
จัดหาทั่วไป  วัตถุประสงคเพื่อใช้ทํางาน  ของกองชาง

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม  1 ชุด จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเข้ามุม  ขนาดไมต่ํา
กวา 180 (กว้าง) x 140 (ยาว) x 75 (สูง) เซนติเมตร  จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 8,500 บาท  ราคาตลาดจัดหาทั่วไป  วัตถุประสงคเพื่อใช้ทํางาน  ของกอง
ชาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจาย บํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง และทรัพยสินอื่น ๆ
 อันเป็นสมบัติของ อบต. ตามภารกิจที่ได้รับการถายโอนตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดําเนิน
การและภารกิจที่หากไมจัดทําแล้ว จะนํามาซึ่งความเดือดร้อนแกประชาชน
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,205,008 บาท
งบลงทุน รวม 2,205,008 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,205,008 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( k) จํานวน 84,808 บาท

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่กค 04 05. 2/ว
 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561ในการคํานวณประมาณการที่ตั้งไว้ให้คิดร้อย
ละ 4 ของงบประมาณรายจายประเภทสิ่งกอสร้าง 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จํานวน 186,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 340
ตารางเมตรสายบ้านนายแสง พันธแจม เชื่อมสายทุงแฝก - สวนปาน หมูที่ 3
ตามแบบแปลนของ อบต.สวนปาน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 65 ลําดับ
ที่ 10

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทาผา-บางแก้ว หมูที่ 1 จํานวน 237,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทา
ผา-บางแก้ว หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 416ตารางเมตรจากบ้านนายสงวน โมราศี เชื่อม
ตอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโครงการไทยนิยมยั่งยืน หมูที่ 1ตามแบบ
แปลนของ อบต.สวนปาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 65 ลําดับ
ที่ 11

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว  พร้อมเครื่องเสียงบ้านกํานันเสนาะ วงศสวรรค 
ประจําหมูบ้าน ม.๒

จํานวน 209,700 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสร้างหอกระจายขาว  พร้อมเครื่องเสียงบ้าน
กํานันเสนาะ วงศสวรรค ประจําหมูบ้าน ม.๒
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 80 ลําดับ
ที่ 62
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โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 ถึง ศาลากลางหมู
บ้าน หมูที่ 3

จํานวน 1,254,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการซอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตหมู
ที่ 2 ถึง ศาลากลางหมูบ้าน หมูที่ 3ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 765
 เมตร  หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไมน้อยกวา 3,825 ตารางเมตรเริ่มจากบ้าน
นางสุทิน ถือธรรม หมูที่ 2 ถึง ศาลากลางหมูบ้าน หมูที่ 3  ตามแบบแปลน
ของ อบต.สวนปาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 2

โครงการปรับปรุง-ตอเติม สวนควบอาคาร เป็นที่ทํางานกองชาง จํานวน 232,300 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุง-ตอเติม สวนควบอาคาร เป็นที่ทํางาน
กองชาง  กว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๐.๑๐ เมตร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 68

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการอบต.พบประชาชน การจัด
กิจกรรมให้บริการประชาชน วัตถุประสงคเพื่อให้บริการประชาชนด้าน
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางองคการบริหารสวนตําบลสวนปาน ซึ่งประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการ โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 94 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคม การจัดกิจกรรม
สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาหมูบ้าน วัตถุ
ประสงคเพื่อพัฒนาการประชุมประชาคมขององคการบริหารสวนตําบลสวน
ปาน ให้มีคุณภาพเข้าถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนอยางแท้
จริง โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3 พ.ศ.2561
 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 94 ลําดับ
ที่ 1

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการรวมใจต้านภัยยาเสพติด เป็น
การให้ความรู้เรื่องภัยอันตรายจากยาเสพติด วัตถุประสงคเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติดการปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรม คาวัสดุ อุปกรณ กีฬา และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 48 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการสงเสริมกลุมอาชีพและพัฒนาอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมกลุมอาชีพและพัฒนา
อาชีพ  เป็นการให้ความรู้เพื่อต้องการให้เกษตรกร ประชาชน มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตน
เองได้อยางยั่งยืน การจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 53 ลําดับ
ที่ 1

โครงการอบรมความรู้ป้องกันภัยยาเสพติด (ครู แดร) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการอบรมความรู้ป้องกันภัยยาเสพติด(ครูแดร) วัตถุ
ประสงคเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดการปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด เป็นคาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 48 ลําดับ
ที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ โดย
การจักกิจกรรมแขงขันกีฬาระดับหมูบ้าน วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
สุขภาพ พลานามัย ทั้งรางกายและจิตใจ เป็นคาใช้จายในการจัดงาน คาจัด
เตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 48 ลําดับ
ที่ 1

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล โดย
การจักกิจกรรมแขงขันกีฬา วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และ
ป้องกันปัญหายาเสพติดการมีสวนรวมของประชาชนภายในตําบลปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เป็นคาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวัสดุ อุปกรณ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 48 ลําดับ
ที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรัฐพิธีตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรัฐพิธีตางๆ วัตถุประสงคเพื่อให้
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธีตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3มิถุนายน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3
 มิถุนายน  2563วัตถุประสงคเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี โดย
การจัดกิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรมอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  วันที่  28  กรกฎาคม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว วันที่  28  กรกฎาคม2563 วัตถุประสงคเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยการจัดกิจกรรม
ถวายพระพร และกิจกรรมอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการวันพอแหงชาติ 5 ธันวา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดโครงการวันพอแหงชาติ  5
  ธันวาคม  2563  วัตถุประสงคเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรัก
ภักดี  โดยการจัดกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  กิจกรรมเทิดทูนพระ
คุณของพอ อีกทั้งยกยองบทบาทของพอที่มีตอครอบครัวและสังคมและ
กิจกรรมอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 2

โครงการวันแมแหงชาติ 12  สิงหาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดโครงการวันแมแหงชาติ  12
 สิงหาคม  2563  วัตถุประสงคเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี  โดย
การจัดกิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมเทิดทูนเผยแพรพระเกียรติคุณสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  อีกทั้ง
ยกยองบทบาทของแมที่มีตอครอบครัวและสังคม  และกิจกรรมอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 3

โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพเด็กวันเด็ก
แหงชาติ โดยการจัดกิจกรรมแขงขันวาดภาพ คัดไทย เขียนกลอน จัดซุม
กิจกรรมตางๆ วัตถุประสงคเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทํากิจกรรมรวม
กัน เป็นคาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรด
น้ําขอพรผู้สูงอายุ โดยการจัดงาน รวมชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้อง
ถิ่นและสงเสริม ความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน จัดกิจกรรม การ
รดน้ําดําหัวขอพร  กิจกรรมการรื่นเริง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 90 ลําดับ
ที่ 4

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อให้ประชาชนอนุรักษประเพณี
ท้องถิ่น คาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 90 ลําดับ
ที่ 4

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 308,280 บาท

งบบุคลากร รวม 248,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 248,280 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําในตําแหนง นักวิชาการเกษตร จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐมเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ
ให้ความรู้สงเสริมความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดกิจกรรมสง
เสริม พัฒนาทักษะชีวิตให้ประชาชน สามารถอยูในสังคมได้อยางมีความ
สุข โดยดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อยาง
ยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ โดยการจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ในการอบรม และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดหาวัสดุการเกษตร โดยการจายเป็นคาวัสดุ
ทางการเกษตร วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อ
ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 54 ลําดับ
ที่ 1
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ภายในตําบลสวนปาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้ภายในตําบลสวน
ปาน ประชาชนทํากิจกรรมรวมกัน สงเสริมการรักษธรรมชาติ รวมกันดูแล
ต้นไม้ภายในชุมชน วัตถุประสงคเพื่อปรับภูมิทัศนภายในตําบลสวนปานให้รม
รื่นสวยงาม โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตําบลสวนปาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตําบลสวน
ปาน เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักษสิ่งแวดล้อมภายในตําบลรวม
กันดูแลรักษา วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาสิ่งแวดล้อม
ในตําบล โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 800,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการผลิตประปาที่อยูในความดูแลของ อบต
. และคาไฟฟ้าค้างจาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0890.3
/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,524,762 บาท

งบกลาง รวม 6,524,762 บาท
งบกลาง รวม 6,524,762 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 149,433 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า สําหรับ
พนักงานจ้างและลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลสวนปาน  
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่  มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,780,800 บาท

- เพื่อจายเป็น  เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะได้รับ เบี้ยยังชีพ ในอัตราแบบขั้นบันไดตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ หนังสือกรม สงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554)  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 46 ลําดับ
ที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 940,800 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยผู้ พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพ คนละ 800 บาท/คน/เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วย หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 46 ลําดับ
ที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดสให้แกผู้ปวยเอดสที่แพทยได้รับรอง และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยง ตนเองได้ โดยผู้ปวยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500
 บาท/คน/เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย  การจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 46 ลําดับ
ที่ 3

วันที่พิมพ : 2/9/2562  11:08:13 หน้า : 48/50



สํารองจาย จํานวน 370,731 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เทานั้น เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย  ไฟปาและหมอกควันและโรคติดตอ ตามระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก  ที่  มท 0313.4 /ว 667  ลงวันที่  12  มีนาคม  2545 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2 /ว 3215  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2559 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท
 0808.2 /ว 0684  ลงวันที่ 8  กุมภาพันธ  2560 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที่ 13 มกราคม 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 1064 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวัน
ที่ 2 สิงหาคม 2560 , งานงบกลาง (00411) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145  ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.7 /ว 6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนปาน (สปสช
.)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดูแล สุขภาพของประชาชนในหมูบ้านให้มี
สุขภาพดีถ้วนหน้า (อบต. ขนาดกลาง สมทบไมน้อยกวา 40% ของเงินที่ได้
รับ จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการ หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 176,998 บาท
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