
 

 
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ของ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 



องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน
เขต/อําเภอ เมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม

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

33/3 หมูที่ 3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สวนปาน
  เขต/อําเภอ เมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

พื้นที่ 8.25 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,394 คน
ชาย 1,623 คน

หญิง 1,771 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 299,084.20 238,000.00 327,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

335,670.40 306,500.00 340,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 178,150.76 140,000.00 175,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

1,069,697.00 930,000.00 1,050,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 68,500.00 10,500.00 27,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,951,102.36 1,625,000.00 1,919,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,284,478.61 16,074,800.00 16,081,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,284,478.61 16,074,800.00 16,081,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,410,159.00 9,300,200.00 10,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,410,159.00 9,300,200.00 10,000,000.00

รวม 28,645,739.97 27,000,000.00 28,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,099,387.50 6,524,762.00 6,672,925.00

งบบุคลากร 8,585,858.95 11,045,280.00 11,099,995.00

งบดําเนินงาน 3,347,152.45 5,934,950.00 6,113,828.00

งบลงทุน 2,021,160.00 2,531,008.00 3,117,252.00

งบเงินอุดหนุน 818,000.00 964,000.00 996,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 20,871,558.90 27,000,000.00 28,000,000.00

รวม 20,871,558.90 27,000,000.00 28,000,000.00



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสวนปาน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนปานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลสวนปานจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,407,651.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,392,036.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,916,682.77 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
635,615.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 271,634.35 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 21,512,188.28 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 141,636.84 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 250,629.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 185,460.31 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 861,465.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,971,088.63 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,100,908.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 470,578.50 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 16,001,824.03 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 5,293,359.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,988,669.65 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,079,190.38 บาท

งบลงทุน จํานวน 805,045.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 835,560.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 470,496.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสวนปาน
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสวนปาน

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,343,774

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,041,309

แผนงานสาธารณสุข 206,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,139,912

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 115,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 341,080

แผนงานการพาณิชย์ 750,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,672,925

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลสวนปาน
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................

อนุมัติ

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,024,772 1,991,502 9,016,274
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,144,852 1,991,502 7,136,354

งบดําเนินงาน 2,831,500 339,000 3,170,500
    ค่าตอบแทน 331,000 29,000 360,000

    ค่าใช้สอย 1,620,000 190,000 1,810,000

    ค่าวัสดุ 460,000 70,000 530,000

    ค่าสาธารณูปโภค 420,500 50,000 470,500

งบลงทุน 157,000 0 157,000
    ค่าครุภัณฑ์ 157,000 0 157,000

                              รวม 10,013,272 2,330,502 12,343,774

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 70,000 150,000
    ค่าใช้สอย 80,000 0 80,000

    ค่าวัสดุ 0 70,000 70,000

                              รวม 80,000 70,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 490,481 0 490,481
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 490,481 0 490,481

งบดําเนินงาน 214,940 459,888 674,828
    ค่าใช้สอย 164,940 0 164,940

    ค่าวัสดุ 50,000 459,888 509,888

งบเงินอุดหนุน 0 876,000 876,000
    เงินอุดหนุน 0 876,000 876,000

                              รวม 705,421 1,335,888 2,041,309

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 36,000 86,000
    ค่าใช้สอย 50,000 36,000 86,000

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

                              รวม 50,000 156,000 206,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,337,160 0 1,337,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,337,160 0 1,337,160

งบดําเนินงาน 842,500 0 842,500
    ค่าตอบแทน 62,500 0 62,500

    ค่าใช้สอย 340,000 0 340,000

    ค่าวัสดุ 440,000 0 440,000

งบลงทุน 389,500 2,570,752 2,960,252
    ค่าครุภัณฑ์ 269,500 0 269,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000 2,570,752 2,690,752

                              รวม 2,569,160 2,570,752 5,139,912

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 65,000 50,000 115,000
    ค่าใช้สอย 65,000 50,000 115,000

                              รวม 65,000 50,000 115,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 200,000 240,000
    ค่าใช้สอย 40,000 200,000 240,000

                              รวม 40,000 200,000 240,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 6/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 256,080 0 256,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 256,080 0 256,080

งบดําเนินงาน 45,000 40,000 85,000
    ค่าใช้สอย 30,000 40,000 70,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

                              รวม 301,080 40,000 341,080
แผนงานการพาณิชย

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 750,000 750,000
    ค่าสาธารณูปโภค 750,000 750,000

                              รวม 750,000 750,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 7/8



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,672,925 6,672,925
    งบกลาง 6,672,925 6,672,925

                              รวม 6,672,925 6,672,925

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลสวนปาน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,343,774

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,041,309

แผนงานสาธารณสุข 206,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,139,912

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 115,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 341,080

แผนงานการพาณิชย 750,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,672,925

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,000,000



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 327,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 7,000 บาท

อากรการฆาสัตว จํานวน 120,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 340,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 400 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 6,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,000 บาท

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 7,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 53,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 175,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 175,000 บาท
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,050,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,050,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 27,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 27,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,081,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 560,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,600,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,400,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 170,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,900,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,400,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 10,000,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

อําเภอ เมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,013,272 บาท

งบบุคลากร รวม 7,024,772 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก  นายก อบต.  และรองนายก  อบต
. ดังนี้
1. เงินเดือนตําแหนงนายก อบต.จํานวน 1 อัตราๆละ 20,400
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2. เงินเดือนตําแหนงรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตราๆละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนให้กับ
นายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 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  วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้กับนายก อบต. และรอง
นายก 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 อัตราๆ
ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แก  เลขานุการ นายก อบต
.  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,2000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  ได้แก  
1. เงินคาตอบแทน  ตําแหนงประธานสภา  อบต. จํานวน 1
 อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท
2. เงินคาตอบแทน  ตําแหนงรองประธานสภา  อบต. จํานวน 1
 อัตราๆละ 9,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 110,160 บาท
3. เงินคาตอบแทน  ตําแหนงสมาชิกสภา  อบต. จํานวน 10
 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 864,000 บาท
4. เงินคาตอบแทน  ตําแหนงเลขานุการสภา  อบต. จํานวน 1
 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,144,852 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,005,640 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  จํานวน  9  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนงปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปฯ  จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลฯ  จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนฯ  จํานวน 1 อัตรา
6. ตําแหนงนักวิชาการศึกษาฯ  จํานวน 1 อัตรา
7. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  จํานวน 1 อัตรา
8. ตําแหนงนิติกรฯ  จํานวน 1 อัตรา
9. ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการฯ  จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559, หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท. 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้
เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท
-  เป็นไปตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ซึ่งนํามาบังคับใช้โดยอนุโลมกับ
พนักงานสวนตําบลตําแหนงบริหารท้องถิ่นระดับกลาง รวมทั้ง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงปลัด อบต. อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2559 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 256,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักประชาสัมพันธ จํานวน  1  อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2559 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,547,852 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้  
1. คาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนัก
พัฒนาชุมชน ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการ รวมจํานวน  3  อัตรา 
2. คาตอบแทนให้กับพนักงานทั่วไป ตําแหนง  จํานวน  9  อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 125,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้  
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
2. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างชั่วคราว
จํานวน  9  อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 2,831,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 331,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับราชการเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น /เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ /คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง /คา
ตอบแทน อปพร. /เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง / เงินทํา
ขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ25,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินรางวัลสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแขง
ขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก และคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภาย
นอกตลอดทั้งเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นๆอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 25,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง ตั้งไว้  120,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนัก สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   และคาใช้
จาย  พ.ศ.2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิในการปฏิบัติงานนอกเวลา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 136,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิก(นักบริหารงาน อบต. เดือนละ 6,000 บาท  และ
บริหารงานทั่วไปเดือนละ5,400บาท)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิก (บุตรนักบริหารงาน อบต.4,200)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ
.2549 รวมทั้ง หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,620,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรการประชาสัมพันธ  การ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบดัดแปลงซอมแซมตอเติมเสริมสร้างวัสดุ
ครุภัณฑหรือที่ดินสิ่งกอสร้างและอยูในความรับผิดชอบของอบต
. เชนคาจ้างสํารวจตรวจสอบออกแบบคาเบี้ยประกันภัยคาจ้าง
เหมาสูบน้ําคาบริการกําจัดปลวกคาจ้างเหมาดูดส้วมคาเชา
ทรัพยสินเครื่องขยายเสียงเวทีคาจ้างแบกหามสัมภาระคาใช้จาย
ในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชนคาใช้จายในการจ้างที่
ปรึกษาหรือประเมินองคกรคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษารวมถึงคาบริการติดตั้งโทรศัพทหรือคาใช้จายอยางอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกันเป็นต้น
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบริการ เซิฟเวอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบริการ เซิฟเวอร  อบต.สวนปาน  ในการใช้
งานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร ขาว-ดํา เพื่อให้
หนวยงานได้มีเครื่องถายเอกสารไว้ใช้ปฏิบัติงาน
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบล จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  คา
สถานที่กําจัดขยะ  ขององคการบริหารสวนตําบลสวนปาน
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
,  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท.0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว698
 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0820.3/ว1499
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 และ, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0820.2/ว1187 ลงวันที่ 16
 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 92  ลําดับที่ 3
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คารับวารสารและสิ่งพิมพ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คารับวารสาร เอกสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ
รายวัน คูมือปฏิบัติราชการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไป และสิ่ง
พิมพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    15,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใช้จายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นเกี่ยวกับ
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม2548
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุม
อื่นๆ  15,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร และเครื่องดื่มตางๆสําหรับใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ ของกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความ
สามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทาง ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ.2561  และ
หนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 88  ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  การจัดสงผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  อบต.ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํา
งาน  การจัดสงผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.ข้า
ราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆ  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนในการอบรม
ประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล หรือ ผู้มี
สิทธิในการเบิก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทาง ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ.2561  และ
หนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 88  ลําดับที่ 1
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โครงการเลือกตั้งของ อปท. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด รวม
ถึงคาใช้จายในการให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกระดับ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2 /ว1705 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 89  ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของ ทรัพยสิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต
. เชนกระดาษแฟ้มแบบพิมพชอลก แปรงลบกระดานตรายางธง
ชาติเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใสแฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้
สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม ปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  ที่ใช้ในการ เปลี่ยน ทดแทน ซอมแซม อุปกรณ
ไฟฟ้าที่ชํารุดที่อยูในความดูแลของ อบต. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวเชนแปรงไม้กวาดกระดาษ
ชําระน้ํายาขัดห้องน้ําน้ํายาล้างจานน้ํายาเช็ดกระจกผงซักฟอกเป็น
ต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนยางนอกยางใน
น้ํามันเบรกหัวเทียนแบตเตอรี่  สําหรับยานพาหนะที่อยูในความ
ดูแลของอบต.
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
ยานพาหนะเชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพยสินของอบต. รวมถึงการจัดซื้อ
น้ํามันสําหรับยานพนะเครื่องมือเครื่องใช้ของสวนราชการอื่นที่ยืม
มาสนับสนุน  แก้ไขปญหาสาธารณภัยตางๆที่เกิดขึ้นภายในตําบล
เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลกระดาษตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการอบต. อาคาร
สถานที่ที่อยูในความควบคุมดูแลของอบต. รวมถึงคากระแสไฟฟ้า
สาธารณะสวนที่เกินสิทธิขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาตรวจ
สอบกระแสไฟฟ้ากรณีเหตุขัดข้องและคาไฟฟ้าค้างจาย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1330 ลงวันที1่ พฤษภาคม  2563
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้โทรศัพทและคาเชาเลขหมายโทรศัพทสํานัก
งานที่ใช้สําหรับการติดตอทางราชการทั่วไปการประสานงานใน
ภารกิจตางๆของทุกสวนราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม  2563

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากรคา
เชาตู้ไปรษณียที่ใช้สําหรับการติดตอทางราชการทั่วไปการ
ประสานงานในภารกิจตางๆของทุกสวนราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม  2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการระบบการเชื่อมตอ Internet เพื่อใช้ใน
กิจการภายในสํานักงานและให้บริการ  Internet ตําบลแก
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม  2563
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งบลงทุน รวม 157,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 3 ชั้น จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  ขนาดไมต่ํา
กวา 118(กว้าง)x 40(ลึก) x85(สูง)  เซนติเมตร  จํานวน 2
 ตู้  ราคาตู้ละ  3,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000บาทราคา
จัดหาทั่วไป วัตถุประสงคเพื่อเก็บเอกสารตางๆของสํานักงาน
ปลัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อซอม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญเชน เครื่อง
บิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เป็น รายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑรวมถึงเป็น รายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณเชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,330,502 บาท
งบบุคลากร รวม 1,991,502 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,991,502 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,398,540 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานคลัง. จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559, หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท. 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานคลัง อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2559 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 514,962 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง   
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้  
1. คาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนัก
วิชาการคลังจํานวน  1  อัตรา 
2. คาตอบแทนให้กับพนักงานทั่วไป ตําแหนง  จํานวน  3  อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ดัง
นี้  
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างชั่วคราว
จํานวน  3  อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 339,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและ
ผู้มีสิทธิ ในการปฏิบัติงานนอกเวลา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิก (บุตรนักวิชาการเงินและบัญชี9,000 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ
.2549 รวมทั้ง หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร  การประชาสัมพันธ  การ
ดําเนินงานของกองคลัง  องคการบริหารสวนตําบล
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทํา/ปรับปรุงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจ้างจัดทํา/ปรับปรุงภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง และการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.3/ว0107 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2561

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  การจัดสงผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  อบต.ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํา
งาน  การจัดสงผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.ข้า
ราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆ  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนในการอบรม
ประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล หรือ ผู้มี
สิทธิในการเบิก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทาง ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ.2561  และ
หนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 88  ลําดับที่ 1

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

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิก (บุตรนักวิชาการเงินและบัญชี9,000 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ
.2549 รวมทั้ง หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลกระดาษตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากรคา
เชาตู้ไปรษณียที่ใช้สําหรับการติดตอทางราชการทั่วไปการ
ประสานงานในภารกิจตางๆของทุกสวนราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม  2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการงาน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดทําโครงการบริหารจัดการงาน อปพร.  การ
ฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ใหมและฝึกทบทวนให้กับสมาชิก อป
พร.ที่ได้รับการฝึกมาแล้ว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานรวมกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ ตาม
ความจําเป็น โดยเป็นคาจัดทําโครงการฝึกอบรม คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาเชาสถานที่ การจัดทําเอกสารวิชาการ คา
วัสดุ อุปกรณ และคาจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวย อาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2547 และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้ แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 49  ลําดับที่ 2
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โครงการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดทําโครงการบริหารจัดการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้
กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต. เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกิด
ความชํานาญและทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดตางๆ ได้อยางถูก
ต้องและปลอดภัย เป็นต้น โดยเป็นคาจัดทําโครงการฝึกอบรมคา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเชาสถานที่ การจัดทําเอกสาร
วิชาการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
ฝึกอบรม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4204
 ลงวันที่ 25  ธันวาคม 2561,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2 /ว3892 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2 /ว1705 ลงวันที่ 28
  มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 49  ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนแก้ไขปญหาสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดทําโครงการสนับสนุนแก้ไขปญหาสังคม และ
ผู้ประสบภัยพิบัติตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา และความชวยเหลือนักเรียนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 21234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 52  ลําดับที่ 1
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย เชน หมวก เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า ชุดดับเพลิง เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิงเชนข้อตอข้อแยก
หัวฉีดน้ําถังดับเพลิงสายฉีดดับเพลิง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 705,421 บาท

งบบุคลากร รวม 490,481 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 490,481 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 303,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลได้แก  ครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ . ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับตําแหนงข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2559,  พระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูตําแหนง  ที่มีวิทยฐานะ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ . ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับตําแหนงข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2559,  พระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,881 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1
  อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพตามมติ ครม.  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 214,940 บาท
ค่าใช้สอย รวม 164,940 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 164,940 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
- เพื่อจายเป็น คาจัดทําโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
อาหารกลางวัน    102,900  บาท
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562
  จํานวนเด็ก 21 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2
/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2559
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น    6,000  บาท
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น  คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. ข้าราชการครู/พนักงานครู อัตราคนละ 3,000
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 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2
/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2559
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)    35,700  บาท
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คาจัดการ
เรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป  ข้อมูล  ณ วันที่ 10
  มิถุนายน 2562  จํานวนเด็ก 21 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2
/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2559
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.)    23,730  บาท
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  คาหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป  คาอุปกรณการเรียน  อัตราคน
ละ 200 บาท/ป  คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300
 บาท/ป  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430
 บาท/ป  ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  จํานวนเด็ก 21
 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2
/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2559

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต
. และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชนกระดาษธงชาติแฟ้มกาวเทปติดสัน
ปกลวดเย็บกระดาษสมุดบัญชีเรียกชื่อเด็กสมุดประจําตัวเด็กสมุด
บันทึกพัฒนาการเด็กเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใสแฟ้มเอกสารรวมถึง
อุปกรณเครื่องใช้สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
อบต.และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชนไม้กวาดไม้ถูพื้น  น้ํายาถูพื้นกระ
ดาษทิชชู
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,335,888 บาท
งบดําเนินงาน รวม 459,888 บาท

ค่าวัสดุ รวม 459,888 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 459,888 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสวนปาน  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  จํานวน 21
 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน  และเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)  ข้อมูล  ณ วันที่ 10
  มิถุนายน 2562  โรงเรียนวัดใหมห้วยลึกจํานวน  134
  คน  โรงเรียนวัดรางปลาหมอจํานวน 85  คน  รวมจํานวน 219
 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน โดยให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นหนวยจัดซื้อจัดจ้าง ให้แกสถานศึกษาตามภารกิจถายโอนงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 84ลําดับที1่0
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งบเงินอุดหนุน รวม 876,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 876,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 876,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  โรงเรียน
วัดใหมห้วยลึกจํานวน  134  คน  โรงเรียนวัดรางปลา
หมอ จํานวน 85  คน  รวมจํานวน 219 คนๆ อัตรามื้อละ 20
 บาทตอคน จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 83  ลําดับที่ 8
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 50,000 บาท

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

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  เด็ก  และเยาวชน  ในตําบลสวนปานได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณคา และ
เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ  คนพิการ  เด็ก  และเยาวชน  ในตําบลสวนปาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา และความชวยเหลือนักเรียนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 21234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 47  ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคคัดแยกขยะภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ภายในตําบล  ให้ประชากรในเขตพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยว
กับการจัดการขยะ การคัดแยก และการลดปริมาณขยะภายใน
เขตพื้นที่ ตลอดจนสร้างจิตสํานึกรักษสิ่งแวดล้อมและสงเสริม
พฤติกรรมที่ดีในการทิ้งขยะ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
,  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท.0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว698
 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0820.3/ว1499
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 และ, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0820.2/ว1187 ลงวันที่ 16
 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 59  ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงคป้องกันโรคระบาด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคป้องกันโรค
ระบาด  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้  รณรงคป้องกันโรค
ระบาด  ภายในตําบลสวนปาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ ว 1375 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50  ลําดับที่ 3

โครงการใสใจหวงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการใสใจหวงใยผู้สูง
อายุ  ผู้พิการ  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดําเนินชีวิตและ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุเพื่อสร้างกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 47  ลําดับที่ 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 ทั้ง
ที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทตอป (ประมาณการ
ไว้ 1,000 ตัว)  โดยให้ทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในการ
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท จํานวน 1,000 ตัว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมี
เจ้าของ จากการสํารวจของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ที่สง
หลักฐานการสํารวจให้กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 6 หมูบ้าน  แหงละ 20,000 บาท เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ในกิจกรรม
ตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คา
ใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จาย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
แตละโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,569,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,337,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,337,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 695,160 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  จํานวน2อัตราดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานชาง  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559, หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท. 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของ  นักบริหารงานชาง
เดือนละ  3,500  
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2559 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
 อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 5  อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 842,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิในการปฏิบัติงานนอกเวลา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิก (นายชางโยธาชํานาญงาน  เดือนละ 3,000 บาท)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิก (บุตรนักบริหารงานชาง6,500 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ
.2549 รวมทั้ง หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
มิใชเป็นการประกอบดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริมสร้าง
วัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดิน สิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เชน คาจ้างสํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ คาเบี้ยประกัน
ภัย คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมาดูดส้วม
คาเชาทรัพยสิน เครื่องขยายเสียง เวที คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาใช้จายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน คาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาหรือประเมินองคกร คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา รวมถึงคาบริการติดตั้ง
โทรศัพทหรือคาใช้จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
-  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  การจัดสงผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  อบต.ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํา
งาน  การจัดสงผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.ข้า
ราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆ  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนในการอบรม
ประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล หรือ ผู้มี
สิทธิในการเบิก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทาง ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ.2561  และ
หนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 88  ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 13/8/2563  16:17:50 หน้า : 44/71



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของ ทรัพยสิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต
. เชนกระดาษแฟ้มแบบพิมพชอลก แปรงลบกระดานตรายางธง
ชาติเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใสแฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้
สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม ปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  ที่ใช้ในการ เปลี่ยน ทดแทน ซอมแซม อุปกรณ
ไฟฟ้าที่ชํารุดที่อยูในความดูแลของ อบต. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาวัสดุในการกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ สี แปรง น้ํามันทาไม้ ปูน
ซีเมนต ทราย ตะปู  กระเบื้อง สังกะสี เพื่อใช้ในการซอมแซมและ
กอสร้างสิ่งที่จําเป็นในกิจการของ อบต. หรือที่เป็นสาธารณะ
ประโยชนตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลกระดาษตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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วัสดุอื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ
ในกลุม เชน มิเตอรน้ําประปา  ทอน้ํา อุปกรณประปา และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้ในการซอมแซมกิจการประปาที่อยูในความดูแล
ของ อบต.   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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งบลงทุน รวม 389,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 269,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบ
ติดผนัง  ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  วัตถุประสงคเพื่อ
ปรับอุณหภูมิห้อง สํานักงานให้มีสภาพเหมาะสม ตอการปฏิบัติ
งานและบริการประชาชนผู้มาติดตอราชการ
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําใต้ดิน (ซับเมอรส) จํานวน 217,000 บาท

เครื่องสูบน้ําใต้ดิน (ซับเมอรส)
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ซัมเมอรส)  ขนาด 10 แรง
ม้า 3 เฟส รวมอุปกรณพร้อมติดตั้ง  จํานวน  1 ชุด  (85,000)     
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ซัมเมอรส) ขนาด 5 แรงม้า 2
 เฟส รวมอุปกรณพร้อมติดตั้ง จํานวน  3 ชุด  (3x44,000)         
ราคาตามท้องตลาด ซึ่งไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  (รายการที่ 7) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1
 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
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คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 4
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 – มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  (รายการที่ 62) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) – 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจาย บํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง และ
ทรัพยสินอื่น ๆ อันเป็นสมบัติของ อบต. ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ โดยเฉพาะภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดําเนินการและภารกิจ
ที่หากไมจัดทําแล้ว จะนํามาซึ่งความเดือดร้อนแกประชาชน
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,570,752 บาท
งบลงทุน รวม 2,570,752 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,570,752 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( k) จํานวน 96,952 บาท

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค
 04 05. 2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  ในการคํานวณ
ประมาณการที่ตั้งไว้ให้คิดร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจาย
ประเภทสิ่งกอสร้าง 

โครงการกอสร้างฐานหอถังประปา  ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบอ
บาดาล บริเวณสนามกีฬา หมูที่ 6

จํานวน 349,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างฐานหอถัง
ประปา  ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบอบาดาล บริเวณสนาม
กีฬา หมูที่ 6  เป็นที่สาธารณะ ติดโรงน้ําพริกแมนภา  ตามแบบ
แปลนของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 60  ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางจากศาลากลาง
หมูบ้าน หมูที่ 6 เชื่อมตอสนามกีฬา  หมูที่ 6

จํานวน 418,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 910 ตารางเมตร  สายทางจากศาลา
กลางหมูบ้าน หมูที่ 6 เชื่อมตอสนามกีฬา  หมูที่ 6  ตามแบบ
แปลนของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 66  ลําดับที่ 13
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสามแยก หน้าทางเข้า 
อบต.หลังเดิม หมูที่ 2 เชื่อมคลองชลประทาน 1 ขวา 9 ซ้าย หมูที่ 3

จํานวน 1,052,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,540 ตารางเมตร  เส้นสาม
แยก หน้าทางเข้า อบต.หลังเดิม หมูที่ 2 เชื่อมคลองชลประทาน 1
 ขวา 9 ซ้าย หมูที่ 3  ตามแบบแปลนของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 66  ลําดับที่ 13

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบไฟจราจรป้ายเครื่องหมายจราจร
ป้ายสัญลักษณ หมูที่ 1 - หมูที่ 6

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ไฟจราจรป้ายเครื่องหมายจราจรป้ายสัญลักษณ หมูที่ 1 - หมูที่ 6
  ตามแบบแปลนของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 77  ลําดับที่ 55

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน  อบต.สวนปาน จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงาน  อบต.สวนปาน  ตามแบบแปลนของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 77  ลําดับที่ 57

โครงการปรับภูมิทัศนภายในสํานักงาน อบต.สวนปาน จํานวน 454,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการปรับภูมิทัศนภายในสํานัก
งาน อบต.สวนปาน  เทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 เมตร  รวม
พื้นที่ 700 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 77  ลําดับที่ 56
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการอบต.พบ
ประชาชน การจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน วัตถุประสงคเพื่อ
ให้บริการประชาชนด้านตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางองคการบริหาร
สวนตําบลสวนปาน ซึ่งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับ
บริการ โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12  มีนาคม  2553, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15
 มกราคม  2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 90  ลําดับที่ 2
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โครงการกิจกรรมรณรงคและสงเสริมงานป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการกิจกรรมรณรงคและสง
เสริมงานป้องกันปราบปรามการทุจริต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 91  ลําดับที่ 1

โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคม การ
จัดกิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และพัฒนาหมูบ้าน วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการประชุมประชาคม
ขององคการบริหารสวนตําบลสวนปาน ให้มีคุณภาพเข้าถึง
ปญหา และความต้องการของประชาชนอยางแท้จริง โดยจายเป็น
คาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12  มีนาคม  2553, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15
 มกราคม  2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 90  ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามทุจริต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับงานป้องกันปราบปรามทุจริต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 91  ลําดับที่ 2

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการต้านภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการต้าน
ภัยยาเสพติด  เป็นการอบรมความรู้ป้องกันภัยยาเสพติด  การให้
ความรู้เรื่องภัยอันตรายจากยาเสพติด วัตถุประสงคเพื่อป้องกัน
ปญหายาเสพติดการปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เป็น
คาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2560, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2561
,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2562,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 48  ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมกลุมอาชีพและพัฒนาอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริม/ฝึกอบรมกลุม
อาชีพ และการพัฒนาอาชีพตําบลสวนปาน  เป็นการให้ความรู้
เพื่อต้องการให้เกษตรกร ประชาชน มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและ
สามารถพึ่งตนเองได้อยางยั่งยืน การจายเป็นคาวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 53  ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลต้านภัยยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายใน
ตําบล  โดยการจักกิจกรรมแขงขันกีฬา วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
สุขภาพ พลานามัย และป้องกันปญหายาเสพติดการมีสวนรวมของ
ประชาชนภายในตําบลปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด เป็นคาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 48  ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  (28 กรกฎาคม)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (28
 กรกฎาคม)  วัตถุประสงคเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรัก
ภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยการจัด
กิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรมอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 85  ลําดับที่ 1

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  (12 สิงหาคม)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  (12
 สิงหาคม)  เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี  โดยการจัด
กิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมเทิดทูนเผยแพรพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง  อีกทั้งยกยองบทบาทของแมที่มีตอครอบครัวและ
สังคม  และกิจกรรมอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 85  ลําดับที่ 3
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3
 มิถุนายน)  วัตถุประสงคเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรัก
ภักดี  โดยการจัดกิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรมอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 85  ลําดับที่ 4

โครงการวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันวันชาติ (5 ธันวาคม)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดโครงการวันคล้ายเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันวันชาติ (5 ธันวาคม)  วัตถุประสงคเพื่อให้
ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี  โดยการจัดกิจกรรมเทิดทูน
พระเกียรติคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  กิจกรรมเทิดทูนพระคุณ
ของพอ อีกทั้งยกยองบทบาทของพอที่มีตอครอบครัวและ
สังคม  และกิจกรรมอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 85  ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติวัตถุประสงคเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทํากิจกรรมรวม
กัน เป็นคาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 82  ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ
งานรัฐพิธีตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการรัฐพิธีตางๆ วัตถุ
ประสงคเพื่อให้ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธี
ตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น  โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อให้
ประชาชนอนุรักษประเพณีท้องถิ่น คาใช้จายในการจัดงาน คาจัด
เตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
เนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 86  ลําดับที่ 5
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 301,080 บาท

งบบุคลากร รวม 256,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 256,080 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 256,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน  1  อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20
 มกราคม 2559 และประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงสงเสริมเศรษฐกิจพอ
เพียง เป็นการให้ความรู้สงเสริมความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอ
เพียง  การจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาทักษะชีวิตให้
ประชาชน สามารถอยูในสังคมได้อยางมีความสุข โดยดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ประชาชนมีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเอง
ได้อยางยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยการจายเป็นคาวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ ในการอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 55  ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเกษตร เชน ยาป้องกันและกาจัดศัตรู
พืชและ สัตว พืชและสัตว อาหารสัตว ปุย วัสดุเพาะชํา สปริงเก
ลอร คราดซี่พรวน ดินระหวางแถว ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษแมน้ําลําคลอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการอนุรักษแมน้ําลํา
คลอง  วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษแมน้ําลําคลองและรักษาสิ่งแวด
ล้อมในตําบล  เป็นการปลูกฝงจิตสํานึกให้ประชาชนรักษสิ่งแวด
ล้อมภายในตําบลรวมกันดูแลรักษา  โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 59  ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อม และปรับภูมิทัศนภายในตําบลสวนปาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการอนุรักษสิ่งแวด
ล้อม และปรับภูมิทัศนภายในตําบลสวนปาน  วัตถุประสงคเพื่อ
ปรับภูมิทัศนภายในตําบลสวนปานให้รมรื่นสวยงาม  การปลูก
ต้นไม้ภายในตําบลสวนปาน ประชาชนทํากิจกรรมรวมกัน สง
เสริมการรักษธรรมชาติ รวมกันดูแลต้นไม้ภายในชุมชน  โดยจาย
เป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 58  ลําดับที่ 1

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 750,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการผลิตประปาที่อยูในความ
ดูแลของ อบต. และคาไฟฟ้าค้างจาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม  2563
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,672,925 บาท

งบกลาง รวม 6,672,925 บาท
งบกลาง รวม 6,672,925 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 149,433 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ
ห้า สําหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
สวนปาน  
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2553 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่  มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นรายป  ใน
อัตรา ร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง  โดยประมาณทั้งป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,053,200 บาท

- เพื่อจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แกผู้มีสิทธิตามระเบียบ ให้โดย
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุหรือในนามบุคคลที่รับมอบ อํานาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุก
เดือน โดยจาย อัตราเป็นแบบขั้นบันได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ จายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 921,600 บาท

- เพื่อจายเงินเบี้ยความพิการ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร
ในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ หรือ ในนามผู้ดูแลคน
พิการ เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากลาช้าเกิน
กวากาหนดดังกลาว ต้องเป็น กรณีจาเป็นอันมิอาจก้าวลวงได้  ใน
อัตราคนละ 800 บาท ตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก เกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกร ปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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สํารองจาย จํานวน 260,692 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เทา
นั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย  ไฟปาและ
หมอกควันและโรคติดตอ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท 0313.4 /ว
 667  ลงวันที่  12  มีนาคม  2545 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2 /ว 3215  ลงวันที่ 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 ลงวันที่ 13
 มกราคม 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 1064
 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173  ลงวันที่ 15
 มิถุนายน 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 , งานงบ
กลาง (00411) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.7 /ว 6768  ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน  2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
 ,หนังสือกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.สวน
ปาน (สปสช.)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดูแล สุขภาพของ
ประชาชนในหมูบ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า (อบต. ขนาด
กลาง สมทบไมน้อยกวา 40% ของเงินที่ได้รับ จัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการ หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 180,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
 , หนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ1 ของ
ประมาณการรายรับ ทุกประเภทประจําป ตามงบประมาณราย
จายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงิน กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวน ท้องถิ่น พ.ศ. 2546, หนังสือสานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561 เรื่อง ซัก ซ้อมการสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง ถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2562
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