
 

 
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
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 9 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสวนปาน
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสวนปาน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนปานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสวนปาน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,107,352.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 27,655,122.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,660,542.30 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
70,719.67 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 200,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 26,776,906.14 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 278,446.46 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 328,499.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 195,548.31 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 1,154,583.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 12,500.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,059,002.47 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,748,326.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 624,078.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 21,825,606.61 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,296,695.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,983,722.39 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,943,784.22 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,765,845.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 835,560.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 624,078.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 278,446.46 327,000.00 457,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

328,499.90 340,000.00 342,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 195,548.31 175,000.00 195,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,154,583.00 1,050,000.00 1,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,500.00 27,000.00 5,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,969,577.67 1,919,000.00 2,199,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,059,002.47 16,081,000.00 14,301,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,059,002.47 16,081,000.00 14,301,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,748,326.00 10,000,000.00 11,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,748,326.00 10,000,000.00 11,500,000.00

รวม 26,776,906.14 28,000,000.00 28,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,296,695.00 6,672,925.00 6,760,510.00

งบบุคลากร 7,983,722.39 11,099,995.00 12,183,262.00

งบดําเนินงาน 3,943,784.22 6,113,828.00 5,372,348.00

งบลงทุน 2,765,845.00 3,117,252.00 2,582,880.00

งบเงินอุดหนุน 835,560.00 996,000.00 1,101,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 21,825,606.61 28,000,000.00 28,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสวนปาน

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลสวนปาน
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,021,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 210,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,453,552

แผนงานสาธารณสุข 329,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 663,468

แผนงานเคหะและชุมชน 820,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 205,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,407,080

แผนงานการเกษตร 345,080

แผนงานการพาณิชย 750,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,760,510

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,760,510 6,760,510
    งบกลาง 6,760,510 6,760,510

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,890,956 376,080 2,042,254 355,320 8,664,610
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,879,920 0 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,011,036 376,080 2,042,254 355,320 6,784,690

งบดําเนินงาน 1,857,100 30,000 347,100 0 2,234,200
    คาตอบแทน 190,100 0 77,100 0 267,200

    คาใช้สอย 880,000 30,000 180,000 0 1,090,000

    คาวัสดุ 370,000 0 60,000 0 430,000

    คาสาธารณูปโภค 417,000 0 30,000 0 447,000

งบลงทุน 57,000 19,500 46,000 0 122,500
    คาครุภัณฑ 57,000 19,500 46,000 0 122,500

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 60,000 100,000 160,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 40,000 0 40,000

    คาวัสดุ 0 100,000 100,000

งบลงทุน 0 50,000 50,000
    คาครุภัณฑ 0 50,000 50,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 865,104 0 865,104
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 865,104 0 865,104

งบดําเนินงาน 173,725 452,223 625,948
    คาใช้สอย 123,725 0 123,725

    คาวัสดุ 50,000 452,223 502,223

งบลงทุน 17,500 0 17,500
    คาครุภัณฑ 17,500 0 17,500

งบเงินอุดหนุน 0 945,000 945,000
    เงินอุดหนุน 0 945,000 945,000

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 173,000 173,000
    คาใช้สอย 153,000 153,000

    คาวัสดุ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 156,000 156,000
    เงินอุดหนุน 156,000 156,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 633,468 0 633,468
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 633,468 0 633,468

งบดําเนินงาน 0 30,000 30,000
    คาใช้สอย 0 30,000 30,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 360,000 360,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 360,000 360,000

งบดําเนินงาน 460,000 460,000
    คาใช้สอย 460,000 460,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 15,000 20,000 35,000
    คาใช้สอย 15,000 20,000 35,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 15,000 190,000 205,000
    คาใช้สอย 15,000 190,000 205,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,380,000 0 1,380,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,380,000 0 1,380,000

งบดําเนินงาน 634,200 0 634,200
    คาตอบแทน 49,200 0 49,200

    คาใช้สอย 145,000 0 145,000

    คาวัสดุ 440,000 0 440,000

งบลงทุน 121,800 2,271,080 2,392,880
    คาครุภัณฑ 121,800 0 121,800

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,271,080 2,271,080

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 280,080 0 280,080
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 280,080 0 280,080

งบดําเนินงาน 35,000 30,000 65,000
    คาใช้สอย 20,000 30,000 50,000

    คาวัสดุ 15,000 0 15,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 750,000 750,000
    คาสาธารณูปโภค 750,000 750,000

หน้า : 8/8



โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภา

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 28,000,000 บาท

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน
อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,021,310
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 210,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,453,552
แผนงานสาธารณสุข 329,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 663,468
แผนงานเคหะและชุมชน 820,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 205,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,407,080
แผนงานการเกษตร 345,080
แผนงานการพาณิชย์ 750,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 6,760,510

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,000,000
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ประกาศ ณ วันที่ .................................................................... 2564

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน  ปฏิบัติหน้าที่

(ลงนาม)...............................................................
(นางสาวโยษิตา  จันทวงษ์)

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายยุทธนา โพธิวิหค.)

ต าแหน่ง  นายอ าเภอเมืองนครปฐม

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  มาตรา 87  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน  และ
โดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองนครปฐม

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 28,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 213,003.00 6,647.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 42,168.20 1,918.84 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 104,726.62 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีป้าย 7,838.00 6,814.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     อากรการฆาสัตว 36,075.00 158,340.00 120,000.00 108.33 % 250,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 299,084.20 278,446.46 327,000.00 457,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,610.20 1,522.90 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 236,660.00 251,521.00 250,000.00 4.00 % 260,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

30.00 90.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20,601.00 3,165.00 15,000.00 -73.33 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 650.00 430.00 400.00 0.00 % 400.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 6,520.00 5,570.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 3,139.20 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 7,810.00 6,061.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

53,950.00 56,550.00 53,000.00 5.66 % 56,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,150.00 2,150.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,030.00 780.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,520.00 660.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 335,670.40 328,499.90 340,000.00 342,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 178,150.76 195,548.31 175,000.00 11.43 % 195,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 178,150.76 195,548.31 175,000.00 195,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 1,069,697.00 1,154,583.00 1,050,000.00 14.29 % 1,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,069,697.00 1,154,583.00 1,050,000.00 1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 68,500.00 12,500.00 27,000.00 -81.48 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 68,500.00 12,500.00 27,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 565,132.70 568,198.13 560,000.00 1.79 % 570,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,661,333.23 7,117,737.16 7,600,000.00 -3.95 % 7,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,437,802.34 2,400,410.17 2,400,000.00 0.83 % 2,420,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 170,479.74 139,218.07 170,000.00 -17.65 % 140,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,960,576.20 2,593,646.21 2,900,000.00 -9.66 % 2,620,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 22,738.67 21,426.85 20,000.00 0.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 31,996.73 33,346.88 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,433,399.00 1,185,019.00 2,400,000.00 -50.00 % 1,200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,284,478.61 14,059,002.47 16,081,000.00 14,301,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,410,159.00 10,748,326.00 10,000,000.00 15.00 % 11,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,410,159.00 10,748,326.00 10,000,000.00 11,500,000.00
รวมทุกหมวด 28,645,739.97 26,776,906.14 28,000,000.00 28,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 457,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 7,000 บาท

อากรการฆาสัตว จํานวน 250,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 342,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 260,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 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 56,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 195,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 195,000 บาท
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,200,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,301,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 570,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,300,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,420,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 140,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,620,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,500,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,252 127,100 149,433 -5.04 % 141,897

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,468 6,637 8,000 -29.05 % 5,676

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,752,900 4,735,100 5,053,200 2.11 % 5,160,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 924,800 916,000 921,600 -5.21 % 873,600

เงินสํารองจาย 3,937.5 234,860 760,692 -77.74 % 169,337

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 330,000

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 120,000 100,000 100,000 -20 % 80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน
อําเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

166,030 176,998 360,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,099,387.5 6,296,695 7,352,925 6,760,510
รวมงบกลาง 6,099,387.5 6,296,695 7,352,925 6,760,510
รวมงบกลาง 6,099,387.5 6,296,695 7,352,925 6,760,510

รวมแผนงานงบกลาง 6,099,387.5 6,296,695 7,352,925 6,760,510
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

49,980 0 14,080 3,551.14 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 4,094.98 0 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 4,094.98 0 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

8,400 0 46,400 86.21 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,195,200 1,195,200 1,195,200 0 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,261,769.96 1,195,200 1,339,920 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,216,912.55 2,007,224.77 2,734,840 -10.46 % 2,448,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 84,000 126,000 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,140 256,080 9.37 % 280,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,480,629 1,562,313.26 1,547,852 -36.5 % 982,956

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 104,268 129,034.36 125,280 -28.74 % 89,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,208,369.55 4,116,712.39 4,874,052 4,011,036
รวมงบบุคลากร 5,470,139.51 5,311,912.39 6,213,972 5,890,956

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 4,560 170,000 -82.35 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 60,000 97,548 136,800 0 % 136,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 3,300

รวมค่าตอบแทน 64,200 106,308 335,800 190,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 3,690 17,245 20,000 -50 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 9,300 0 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบริการ เซิฟเวอร 4,815 4,815 10,000 0 % 10,000

คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร 35,370.19 36,850.27 50,000 -20 % 40,000

คาบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบล 0 0 400,000 -100 % 0

คารับวารสารและสิ่งพิมพ 22,240 24,380 30,000 -66.67 % 10,000

คาสถานที่กําจัดขยะ 260,875.4 355,926 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,780 0 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ

0 0 40,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ

0 0 130,000 -61.54 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 75,606.6 138,228 0 0 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  
การจัดสงผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.ข้า
ราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรม
หลักสูตรตางๆ

0 0 250,000 -40 % 150,000

โครงการเลือกตั้งของ อปท. ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด

0 0 500,000 0 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 188,347.6 158,413.29 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 604,024.79 735,857.56 1,660,000 880,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,316 30,440 80,000 -25 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,178 18,456 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,686 96,250 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 164,532.9 132,822.1 160,000 0 % 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร 51,050 31,785 80,000 -25 % 60,000

วัสดุอื่น 37,500 37,500 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 357,262.9 347,253.1 460,000 370,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 328,960.53 294,346.05 320,000 0 % 320,000

คาบริการโทรศัพท 1,256.18 395.9 2,500 -20 % 2,000

คาบริการไปรษณีย 272 0 3,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 91,677.6 91,677.6 95,000 0 % 95,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 422,166.31 386,419.55 420,500 417,000
รวมงบดําเนินงาน 1,447,654 1,575,838.21 2,876,300 1,857,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว 0 0 0 100 % 7,000

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 0 42,000 0 0 % 0

เคานเตอรประชาสัมพันธ 9,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 3 ชั้น 6,400 0 7,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น 15,000 0 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว 14,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้ซิงค ผิวหน้าเรียบ 3,800 0 0 0 % 0

ตู้ซิงค อางซิงค 1 หลุม 1 ที่พัก 4,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 34,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดําชนิด Network

8,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี
แบบ Network

10,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 800VA 5,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,600 42,000 157,000 57,000
รวมงบลงทุน 112,600 42,000 157,000 57,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,030,393.51 6,929,750.6 9,247,272 7,805,056
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 376,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 376,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 376,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 19,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 19,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 425,580
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 791,372.89 330,060 1,206,140 19.84 % 1,445,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินประจําตําแหนง 33,193.55 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 422,225 436,779 514,962 0.74 % 518,794

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,968 27,931 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,278,759.44 794,770 1,799,102 2,042,254
รวมงบบุคลากร 1,278,759.44 794,770 1,799,102 2,042,254

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 66,119.34 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 17,100

รวมค่าตอบแทน 76,290.34 8,400 31,400 77,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร 0 0 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา 45,034 8,124 0 0 % 0

โครงการจัดทํา/ปรับปรุงภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ทะเบียน
ทรัพยสิน

0 27,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  
การจัดสงผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.ข้า
ราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรม
หลักสูตรตางๆ

0 0 40,000 -25 % 30,000

บริการประชาชนด้านภาษีนอกสถานที่ 0 0 0 100 % 2,000

ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก
ประชาชน

0 0 0 100 % 3,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,436 2,140 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 51,470 37,264 200,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,619 36,673.45 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,770 37,890 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 53,389 74,563.45 70,000 60,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 5,068 16,263.6 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,068 16,263.6 50,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 186,217.34 136,491.05 351,400 347,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว 0 0 0 100 % 7,000

เครื่องทําลายเอกสาร 0 20,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 0 21,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

21,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 16,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 34,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(50)

0 7,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 0 100 % 5,000
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,000 65,000 0 46,000
รวมงบลงทุน 37,000 65,000 0 46,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,501,976.78 996,261.05 2,150,502 2,435,354
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,532,370.29 7,926,011.65 11,397,774 11,021,310
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการงาน อปพร. 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการบริหารจัดการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลสวน
ปาน

0 161,060 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาสังคม และผู้
ประสบภัยพิบัติตางๆ

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 161,060 80,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 161,060 80,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 161,060 80,000 60,000
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 70,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายยางดับเพลิง 12,960 0 0 0 % 0

หัวปนฉีดน้ําดับเพลิงปรับ 4 ระดับ 15,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,860 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 28,860 0 0 50,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28,860 0 70,000 150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 28,860 161,060 150,000 210,000
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 273,080 289,800 303,600 124.94 % 682,920

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 117,360 120,881 -3.89 % 116,184

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 448,380 473,160 490,481 865,104
รวมงบบุคลากร 448,380 473,160 490,481 865,104

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การจัดสง ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง อบต. 
 ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 164,940 -43.18 % 93,725
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา   114,220 145,140 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 114,220 145,140 164,940 123,725
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,985 4,760 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 15,848 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,800 19,880 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 17,785 40,488 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 132,005 185,628 214,940 173,725

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง 

21,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว  จํานวน 7 ตัว 0 0 0 100 % 17,500

ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้อเครื่องเลนสนามขนาดเล็ก 80,000 0 0 0 % 0

โตะเก้าอี้ – โรงอาหารเด็ก 0 18,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงอเนกประสงค 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศนแอล อีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

17,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้ซิงค ผิวหน้าเรียบ 0 4,000 0 0 % 0

ตู้ซิงค อางซิงค 1 หลุม 1 ที่พัก 0 4,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
สีแบบ Network

10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 128,700 36,000 0 17,500
รวมงบลงทุน 128,700 36,000 0 17,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 709,085 694,788 705,421 1,056,329
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 452,223
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คาอาหารเสริม (นม) 300,225.9 350,812.24 517,888 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 300,225.9 350,812.24 517,888 452,223
รวมงบดําเนินงาน 300,225.9 350,812.24 517,888 452,223

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 818,000 835,560 894,000 5.7 % 945,000

รวมเงินอุดหนุน 818,000 835,560 894,000 945,000
รวมงบเงินอุดหนุน 818,000 835,560 894,000 945,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,118,225.9 1,186,372.24 1,411,888 1,397,223
รวมแผนงานการศึกษา 1,827,310.9 1,881,160.24 2,117,309 2,453,552
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ เด็ก

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงคคัดแยกขยะภายในตําบล 5,065 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคระบาด 0 0 5,000 -40 % 3,000

โครงการใสใจหวงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

0 3,754 0 0 % 0

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 5,065 3,754 50,000 153,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 5,065 3,754 50,000 173,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ขับเคลื่อนสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธาณสุข 0 0 0 100 % 120,000

สํารวจสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 0 0 0 100 % 6,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 156,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 156,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,065 3,754 50,000 329,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างสํารวจจํานวน
สุนัข/แมว

0 0 6,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 36,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 36,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 120,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 120,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 120,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 156,000 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,065 3,754 206,000 329,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 382,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 250,908

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 633,468
รวมงบบุคลากร 0 0 0 633,468

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 633,468
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ เด็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกลมอาชีพและพัฒนา
อาชีพ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการใสใจหวงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 663,468

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 628,020 661,740 695,160 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 405,000 540,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 45,000 60,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,150,020 1,153,740 1,337,160 0
รวมงบบุคลากร 1,150,020 1,153,740 1,337,160 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 33,000 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,083.75 6,500 6,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,083.75 39,500 62,500 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 39,376 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา   
15,932 19,444 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  
การจัดสงผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.ข้า
ราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรม
หลักสูตรตางๆ

0 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,571 199,936.75 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 74,503 258,756.75 340,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,492 15,341 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 180,820 120,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 18,776 120,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 78,840 18,735 60,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 268,780 120,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 98,332 502,452 440,000 0
รวมงบดําเนินงาน 214,918.75 800,708.75 842,500 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว 0 7,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 0 0 28,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 21,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 0 4,000 0 0 % 0
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โตะทํางาน 2 ตัว 0 13,000 0 0 % 0

โตะทํางานแบบเข้ามุม  1 ชุด 0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําใต้ดิน (ซับเมอรส) 0 0 217,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 32,500 269,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 72,045 120,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 72,045 120,000 0
รวมงบลงทุน 21,000 104,545 389,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,385,938.75 2,058,993.75 2,569,160 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 195,150 0 0 0 % 0
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วัสดุอื่น 62,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 257,650 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 257,650 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

จัดซื่อครุภัณฑเครื่องสูบน้ําใต้บาดาล (ซับ
เมอรส)

0 36,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 36,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( k) 0 0 96,952 -100 % 0

โครงการกอสร้างฐานหอถังประปา  ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบอบาดาล บริเวณ
สนามกีฬา หมูที่ 6

0 0 349,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางจากศาลากลางหมูบ้าน หมูที่ 6 
เชื่อมตอสนามกีฬา  หมูที่ 6

0 0 418,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นสามแยก หน้าทางเข้า อบต.หลังเดิม หมู
ที่ 2 เชื่อมคลองชลประทาน 1 ขวา 9 ซ้าย 
หมูที่ 3

0 0 1,052,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 1

519,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอเชื่อมจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน หมูที่ 
2 ถึงเขตตําบลสระกะเทียม

0 424,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอดีตกํานันสมาน เกิดทอง หมู 5 ต
.สวนปาน

0 120,300 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเจาะบอบาดาล บริเวณ
หอถังประปาในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสวนปาน

0 0 190,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนแอสฟัลทติก
คอนกรีต  สายทางเข้าหมูที่ 4  เริ่มบ้านนาย
หยด  จันดี  ผานศาลากลางหมูบ้านสุดทาง
เข้าศาลาหมูที่ 4 เชื่อมตอเส้นสวนปาน-ทุง
แฝก 

980,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบไฟ
จราจรป้ายเครื่องหมายจราจรป้าย
สัญลักษณ หมูที่ 1 - หมูที่ 6

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางสมัญญา เกิดฤทธิ์ ถึงลานกีฬา หมู
ที่ 6 ต.สวนปาน

0 304,000 0 0 % 0

ปรับปรุงทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ทอ
ลอด หมู 4

7,500 0 0 0 % 0

ปรับปรุงทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ทอ
ลอด หมู 6

143,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3

0 175,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองทาผา-บางแก้ว หมูที่ 1

0 229,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว  พร้อม
เครื่องเสียงบ้านกํานันเสนาะ วงศสวรรค 
ประจําหมูบ้าน ม.๒

0 209,700 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมูที่ 2 ถึง ศาลากลางหมูบ้าน 
หมูที่ 3

0 788,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน 
 อบต.สวนปาน

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง-ตอเติม สวนควบอาคาร 
เป็นที่ทํางานกองชาง

0 232,000 0 0 % 0
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โครงการปรับภูมิทัศนภายในสํานักงาน อบ
ต.สวนปาน

0 0 454,000 -100 % 0

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 
  43,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,693,000 2,482,300 2,760,752 0
รวมงบลงทุน 1,693,000 2,518,300 2,760,752 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,950,650 2,518,300 2,760,752 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 360,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 360,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 400,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะภายใน
ตําบล

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 460,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 460,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 820,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,336,588.75 4,577,293.75 5,329,912 820,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมรณรงคและสงเสริมงาน
ป้องกันปราบปรามการทุจริต

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดเวทีประชาคม 1,080 0 30,000 -100 % 0
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ป้องกันปราบปรามทุจริต

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,080 0 65,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 1,080 0 65,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,080 0 65,000 15,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการต้านภัยยาเสพติด 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการรวมใจต้านภัยยาเสพติด   
3,410 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพและพัฒนา
อาชีพ

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,410 0 50,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 3,410 0 50,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3,410 0 50,000 20,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,490 0 115,000 35,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลต้านภัยยา
เสพติด

0 0 40,000 -62.5 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 15,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 40,000 15,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ  28  กรกฎาคม 3,400 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี   4,585 0 0 0 % 0
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร  (28 กรกฎาคม)

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่9  (12 สิงหาคม)

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี (3 มิถุนายน)

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรัฐพิธีตางๆ   
11,600 4,200 0 0 % 0

โครงการวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันวันชาติ (5 
ธันวาคม)

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี  วันที่ 3มิถุนายน

0 4,800 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว  วันที่  28  กรกฎาคม

0 5,000 0 0 % 0

โครงการวันพอแหงชาติ 5 ธันวา 1,260 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กวันเด็กแหง
ชาติ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และงานรัฐพิธี
ตางๆ

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 35,980 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0 34,196 0 100 % 40,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 56,825 48,196 200,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 56,825 48,196 200,000 190,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 56,825 48,196 200,000 190,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 56,825 48,196 240,000 205,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 738,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,380,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,380,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 3,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 49,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การจัดสง ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างอบต.  
ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆ

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 145,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 440,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 634,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบพญานาค  ขนาดทอ 
8 นิ้ว

0 0 0 100 % 96,800

ครุภัณฑกอสร้าง

เลื่อยโซยนต  บาร  11.5 นิ้ว 0 0 0 100 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 19,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 121,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 121,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,136,000
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายข้างโรงเรียนวัดใหมห้วยลึก  หมูที่ 2

0 0 0 100 % 297,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางเข้าหมูบ้านจากปากทางหมูที่ 1 
ผานศาลาหมูบ้านเชื่อมตอตําบลสระกะ
เทียม (ชวงศาลาหมูบ้านเชื่อมตอตําบลสระ
กะเทียม)

0 0 0 100 % 1,802,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( k) 0 0 0 100 % 72,080

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,271,080
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,271,080

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,271,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,407,080

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,140 256,080 9.37 % 280,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 238,560 250,140 256,080 280,080
รวมงบบุคลากร 238,560 250,140 256,080 280,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 45,000 35,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 238,560 250,140 301,080 315,080
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตําบลสวนปาน 1,060.25 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอนุรักษแมน้ําลําคลอง 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อม และปรับภูมิ
ทัศนภายในตําบลสวนปาน

0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 1,060.25 0 40,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 1,060.25 0 40,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1,060.25 0 40,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 239,620.25 250,140 341,080 345,080

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 741,041.21 681,295.97 750,000 0 % 750,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 741,041.21 681,295.97 750,000 750,000
รวมงบดําเนินงาน 741,041.21 681,295.97 750,000 750,000

รวมงานกิจการประปา 741,041.21 681,295.97 750,000 750,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 741,041.21 681,295.97 750,000 750,000

รวมทุกแผนงาน 20,871,558.9 21,825,606.61 28,000,000 28,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน

อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,760,510 บาท
งบกลาง รวม 6,760,510 บาท

งบกลาง รวม 6,760,510 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,897 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,676 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,160,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 873,600 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 169,337 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือ รายจายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
- เป็นไปพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณ  ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2
 /ว 3215  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2559,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2 /ว 0533  ลงวันที่ 27
 มกราคม 2561,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว 2120  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 2343  ลงวันที่ 22
 เมษายน 2564,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0808.2 /ว 4044   ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 /ว
 3215  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 80,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามข้อ
บัญญัติ ในงบประมาณรายจายประจําป ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ เหลือเทาใด ให้คํานวณ
ตามอัตราตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราร้อยละ 2 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวน ท้องถิ่น พ.ศ. 2546, 
- หนังสือสานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563 เรื่อง ซัก ซ้อม
การสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้อง ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,805,056 บาท

งบบุคลากร รวม 5,890,956 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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 เดือนเป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนให้กับ
นายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ
ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 1
 อัตราๆละ 1,750 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพิเศษนายก/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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แก  เลขานุการ นายก อบต
.จํานวน 1 อัตราๆละ 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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  วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,011,036 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,448,720 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  จํานวน  6  อัตราดังนี้
1. ตําแหนงปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปฯ จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลฯ จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหนงนิติกรฯ  จํานวน 1 อัตรา
6. 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงปลัด อบต. อัตราเดือนละ 7,000 บาทจํานวน 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,080 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 9/8/2564  21:58:38 หน้า : 11/85



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 982,956 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. คาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ชวยนักทรัพยากร
บุคคล ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ รวมจํานวน 2  อัตรา 
2. คาตอบแทนให้กับพนักงานทั่วไป ตําแหนงจํานวน 6 อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 89,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้  
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
2. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างชั่วคราว
จํานวน 6 อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 1,857,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับราชการเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น /เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ /คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง /คา
ตอบแทน อปพร. /เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง / เงินทํา
ขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินรางวัลสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแขง
ขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก และคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภาย
นอกตลอดทั้งเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นๆอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนัก สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาเชาบ้าน จํานวน 136,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ  ให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิก(นักบริหารงาน อบต. เดือนละ 6,000 บาท  และนัก
บริหารงานทั่วไปเดือนละ 5,400บาท)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิก (บุตรนักบริหารงาน อบต. 3,300)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ
.2549 รวมทั้ง หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 9/8/2564  21:58:38 หน้า : 14/85



คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 40,000 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คารับวารสารและสิ่งพิมพ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสารเอกสารทางวิชาการหนังสือพิมพราย
วันคูมือปฏิบัติราชการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปและสิ่งพิมพอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอบต.
-  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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใช้จายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นเกี่ยวกับ
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม2548
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุม
อื่นๆ  10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร และเครื่องดื่มตางๆสําหรับใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ ของกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภา, อปพร, ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
  และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างได้รับการเพิ่ม
พูนความรู้ 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
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่86  ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  การจัดสงผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  อบต.ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การจัดสงผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างอบ
ต.  ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา เชน คาลงทะเบียนในการอบรมประชุมสัมมนา คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานสวนตําบล หรือ ผู้มีสิทธิในการเบิก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่86  ลําดับที่ 1
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โครงการเลือกตั้งของ อปท. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดรวม
ถึงคาใช้จายในการให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธการ
รณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกระดับ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว3675
 ลงวันที่ 6กรกฎาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2 /ว1705 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของ ทรัพยสิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต
. เชนกระดาษแฟ้มแบบพิมพชอลก แปรงลบกระดานตรายางธง
ชาติเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใสแฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้
สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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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. 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวเชนแปรงไม้กวาดกระดาษ
ชําระน้ํายาขัดห้องน้ําน้ํายาล้างจานน้ํายาเช็ดกระจกผงซักฟอกเป็น
ต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนยางนอกยางใน
น้ํามันเบรกหัวเทียนแบตเตอรี่  สําหรับยานพาหนะที่อยูในความ
ดูแลของอบต.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
ยานพาหนะเชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพยสินของอบต. รวมถึงการจัดซื้อ
น้ํามันสําหรับยานพนะเครื่องมือเครื่องใช้ของสวนราชการอื่นที่ยืม
มาสนับสนุน  แก้ไขปัญหาสาธารณภัยตางๆที่เกิดขึ้นภายในตําบล
เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลกระดาษตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 417,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการอบต. อาคาร
สถานที่ที่อยูในความควบคุมดูแลของอบต. รวมถึงคากระแสไฟฟ้า
สาธารณะสวนที่เกินสิทธิขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาตรวจ
สอบกระแสไฟฟ้ากรณีเหตุขัดข้องและคาไฟฟ้าค้างจาย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้โทรศัพทและคาเชาเลขหมายโทรศัพทสํานัก
งานที่ใช้สําหรับการติดตอทางราชการทั่วไปการประสานงานใน
ภารกิจตางๆของทุกสวนราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาซื้อเก้าอี้ทํางาน โครงสร้างแข็งแรง มีล้อเลื่อน 5
 แฉก ฐานแข็งแรง จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ราคา
ตลาดจัดหาทั่วไป  วัตถุประสงคเพื่อใช้ทํางาน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อซอม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญเชน เครื่อง
บิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เป็น รายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑรวมถึงเป็น รายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณเชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 425,580 บาท
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการ  อบต.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 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 87ลําดับที2่
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โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคม การ
จัดกิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และพัฒนาหมูบ้าน วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการประชุมประชาคม
ขององคการบริหารสวนตําบลสวนปาน ให้มีคุณภาพเข้าถึง
ปัญหา 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 87 ลําดับที1่
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  (รายการที่ 6)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  (รายการที่ 62) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) – 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งานบริหารงานคลัง รวม 2,435,354 บาท
งบบุคลากร รวม 2,042,254 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,042,254 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,445,460 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 518,794 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน รวม 347,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ รวมถึงคาตอบแทนผู้แทนหมูบ้าน
ที่ได้รับการแตงตั้งจาก อบต. ให้รวมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงาน สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้
มีสิทธิ ในการปฏิบัติงานนอกเวลา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 17,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิก (บุตรผู้อํานวยการกองคลัง 9,600 บาท  นัก
วิชาการเงินและบัญชี 7,500 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ
.2549 รวมทั้ง หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรการประชาสัมพันธ  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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 20,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
  และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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โครงการจัดทํา/ปรับปรุงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างจัดทํา/ปรับปรุงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.3/ว0107 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  การจัดสงผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  อบต.ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การจัดสง ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลักสูตร
ตางๆคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ตําบล หรือ ผู้มีสิทธิในการเบิก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่86  ลําดับที่ 1
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บริการประชาชนด้านภาษีนอกสถานที่ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการบริการประชาชนด้านภาษี
นอกสถานที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.3/ว0107 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกประชาชน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการประชาสัมพันธและอํานวย
ความสะดวกประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของ ทรัพยสิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เชนกระดาษแฟ้มแบบพิมพชอลก แปรงลบกระดานตรายางธง
ชาติเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใสแฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้
สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลกระดาษตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากรคา
เชาตู้ไปรษณียที่ใช้สําหรับการติดตอทางราชการทั่วไปการ
ประสานงานในภารกิจตางๆของทุกสวนราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาซื้อเก้าอี้ทํางาน โครงสร้างแข็งแรง มีล้อเลื่อน 5
 แฉก ฐานแข็งแรง จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ราคา
ตลาดจัดหาทั่วไป  วัตถุประสงคเพื่อใช้ทํางาน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 34,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  (รายการที่ 6)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  (รายการที่ 62) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) – 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับราชการเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทน อป
พร. / เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนัก สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการงาน อปพร. จํานวน 20,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 48  ลําดับที2่
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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 6กรกฎาคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2 /ว1705 ลงวันที่ 28
  มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 48  ลําดับที1่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย เชน หมวก เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า ชุดดับเพลิง เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิงเชนข้อตอข้อแยก
หัวฉีดน้ําถังดับเพลิงสายฉีดดับเพลิง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร  เพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน  เชน กรวยจราจร  ป้ายไฟ  แผงเหล็กกั้น  กระจกโค้ง  เป็น
ต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อซอม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญเชน เครื่อง
บิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เป็น รายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑรวมถึงเป็น รายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณเชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,056,329 บาท

งบบุคลากร รวม 865,104 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 865,104 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 682,920 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิชาการศึกษาฯ  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงครู  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  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
- 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ  ตําแหนงครู  (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)  จํานวน 1 อัตรา  พนักงานครูตําแหนง  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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,184 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้าง ให้แก  พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1
  อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน รวม 173,725 บาท
ค่าใช้สอย รวม 123,725 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
  และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานการจัดสง ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง อบต.  ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การจัดสง ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลักสูตร
ตางๆคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ตําบล หรือ ผู้มีสิทธิในการเบิก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่86  ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 93,725 บาท

- 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    56,595  บาท
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ข้อมูล  ณ 1 กรกฎาคม 2564  จํานวน
เด็ก 11 คน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22 มีนาคม 2559
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น    6,000  บาท
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- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น  คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. ข้าราชการครู/พนักงานครู อัตราคนละ 3,000
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22 มีนาคม 2559
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)    18,700  บาท
- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คาจัดการ
เรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป  ข้อมูล  ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564  จํานวนเด็ก 11 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0893.3/ว 1658  ลงวันที่  22 มีนาคม 2559
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.)    12,430  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 1 กรกฎาคม 2564  จํานวนเด็ก 11 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
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 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของ ทรัพยสิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษธงชาติแฟ้มกาวเทปติดสันปกลวดเย็บ
กระดาษสมุดบัญชีเรียกชื่อเด็กสมุดประจําตัวเด็กสมุดบันทึก
พัฒนาการเด็กเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใสแฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณ
เครื่องใช้สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชนไม้กวาดไม้ถูพื้น  น้ํายาถูพื้นกระดาษ
ทิชชู
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ตอเนื่อง หมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว  จํานวน 7 ตัว จํานวน 17,500 บาท

- เพื่อจายเป็น คาซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว  จํานวน 7
 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ราคาตลาดจัดหาทั่วไป  วัตถุประสงค
เพื่อใช้ในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,397,223 บาท
งบดําเนินงาน รวม 452,223 บาท

ค่าวัสดุ รวม 452,223 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 452,223 บาท

คาอาหารเสริม (นม) 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสวนปาน  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  จํานวน
เด็ก 11 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน  เป็นเงิน  21,078  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)  ข้อมูล  ณ วัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนวัดใหมห้วยลึกจํานวน  141
  คน  โรงเรียนวัดรางปลาหมอจํานวน  84  คน  รวมจํานวน 225
 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน  เป็นเงิน  431,145  บาท
โดยให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นหนวยจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก
สถานศึกษาตามภารกิจถายโอนงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 82ลําดับที1่0/11
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งบเงินอุดหนุน รวม 945,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 945,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 945,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ข้อมูล  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  โรงเรียน
วัดใหมห้วยลึกจํานวน  141  คน  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ
จํานวน  84  คน  รวมจํานวน 225 คนๆ อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 83ลําดับที8่/9
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 329,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 153,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไข
โรคระบาด  โดยจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดภาย
ในตําบลสวนปาน
- 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49ลําดับที3่
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โครงการรณรงคป้องกันโรคระบาด จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคป้องกันโรค
ระบาด  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้  รณรงคการป้องกันโรคระบาด
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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49ลําดับที3่

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และคาใช้จาย พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตางๆ เชน สาร
เคมีพนหมอกควัน สารเคมีดับเพลิง  ยา และเวชภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 156,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 156,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ขับเคลื่อนสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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โครงการพระราชดําริด้านสาธาณสุข จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 6 หมูบ้าน  แหงละ 20,000 บาท เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ในกิจกรรม
ตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คา
ใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จาย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
แตละโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

สํารวจสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 633,468 บาท

งบบุคลากร รวม 633,468 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 633,468 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,560 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนฯ  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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,908 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้าง ให้แก  พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1
  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก จํานวน 10,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 46ลําดับที1่
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โครงการสงเสริมกลุมอาชีพและพัฒนาอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริม/ฝึกอบรมกลุม
อาชีพและการพัฒนาอาชีพตําบลสวนปานเป็นการให้ความรู้เพื่อ
ต้องการให้เกษตรกร 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่52  ลําดับที่ 1
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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  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 46ลําดับที3่

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 820,000 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 3  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยคาสถาน
ที่กําจัดขยะ  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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่58  ลําดับ
ที่3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะภายในตําบล จํานวน 10,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 58ลําดับ
ที่2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อซอม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญเชน เครื่อง
บิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เป็น รายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑรวมถึงเป็น รายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณเชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 88ลําดับที1่
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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   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 88  ลําดับที2่
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการต้าน
ภัยยาเสพติดเป็นการอบรมความรู้ป้องกันภัยยาเสพติดการให้
ความรู้เรื่องภัยอันตรายจากยาเสพติด วัตถุประสงคเพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติดการปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 47ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลต้านภัยยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายใน
ตําบล โดยการจักกิจกรรมแขงขันกีฬา วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
สุขภาพ พลานามัย และป้องกันปัญหายาเสพติดการมีสวนรวมของ
ประชาชนภายในตําบลปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด เป็นคาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 47ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 9/8/2564  21:58:38 หน้า : 66/85



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  (28 กรกฎาคม)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(28
 กรกฎาคม)วัตถุประสงคเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรัก
ภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยการจัด
กิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรมอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 83ลําดับที่ 1
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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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 83ลําดับที่ 3

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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 84ลําดับที่ 4
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โครงการวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันวันชาติ (5 ธันวาคม)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดโครงการวันคล้ายเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันวันชาติ (5 ธันวาคม)วัตถุประสงคเพื่อให้
ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี  โดยการจัดกิจกรรมเทิดทูน
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  กิจกรรมเทิดทูนพระคุณ
ของพอ อีกทั้งยกยองบทบาทของพอที่มีตอครอบครัวและสังคม
และกิจกรรมอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 83ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพ
เด็กวันเด็กแหงชาติ  วัตถุประสงคเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทํา
กิจกรรมรวมกัน เป็นคาใช้จายในการจัดงาน คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 80ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ
งานรัฐพิธีตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรัฐพิธีตางๆ วัตถุ
ประสงคเพื่อให้ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธี
ตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 84ลําดับที่ 7
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีลอยกระทง  โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อ
ให้ประชาชนอนุรักษประเพณีลอยกระทง  คาใช้จายในการจัด
งาน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 84ลําดับที่ 6

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีสงกรานต  โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อให้
ประชาชนอนุรักษประเพณีสงกรานต  คาใช้จายในการจัดงาน คา
จัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
เนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 84ลําดับที่ 5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,136,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,380,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,380,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 738,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําป  จํานวน 2 อัตราดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานชาง  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559, หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท. 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 9/8/2564  21:58:39 หน้า : 72/85



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของ  นักบริหารงานชางเดือน
ละ  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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน รวม 634,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิในการปฏิบัติงานนอกเวลา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิก (บุตรนักบริหารงานชาง3,200 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ
.2549 รวมทั้ง หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
  และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานการจัดสง ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลักสูตรตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การจัดสง ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างอบต.  ฝึกอบรมหลักสูตร
ตางๆคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ตําบล หรือ ผู้มีสิทธิในการเบิก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คงสภาพเดิม
สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถ
ดําเนินการซอมแซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นการซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ คาซอม
แซมสิ่งกอสร้าง (การซอมแซมนั้นต้องไมกระทบตอโครงสร้างหลัก
หรือกระทําตอโครงสร้างหลักของ ทรัพยสิน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต
. เชนกระดาษแฟ้มแบบพิมพชอลก แปรงลบกระดานตรายางธง
ชาติเครื่องเขียนเก้าอี้ตู้ใสแฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้
สํานักงานอื่นๆและไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม ปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  ที่ใช้ในการ เปลี่ยน ทดแทน ซอมแซม อุปกรณ
ไฟฟ้าที่ชํารุดที่อยูในความดูแลของ อบต. 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาวัสดุในการกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ สี แปรง น้ํามันทาไม้ ปูนซีเมนต ทราย ตะปู กระเบื้อง
สังกะสี เพื่อใช้ในการซอมแซมและกอสร้างสิ่งที่จําเป็นในกิจการ
ของ อบต. หรือที่เป็นสาธารณะประโยชนตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลกระดาษตอเนื่องเมาสหมึกหรือผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ
ในกลุม เชน มิเตอรน้ําประปา  ทอน้ํา อุปกรณประปา และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้ในการซอมแซมกิจการประปาที่อยูในความดูแล
ของ อบต.   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 121,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,800 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบพญานาค  ขนาดทอ 8 นิ้ว จํานวน 96,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องสูบน้ําแบบทอสูบพญา
นาค  ขนาดทอ 8 นิ้ว  จํานวน  1 ชุด 
1) เป็นทอสูบน้ําแบบทอพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัว
โต
2) ใช้เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อน
ด้วยน้ํา
3) มีกําลังไมน้อยกวา 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบตอนาที
4) ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น
5) ขนาดทอสูบน้ํามีเส้นผาศูนยกลาง ไมน้อยกวา 8 นิ้ว  ความยาว
ไมน้อยกวา 6 เมตร
6) ตัวทอสูบน้ําทําด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผาศูนยกลางของแกน
เพลา  ไมน้อยกวา 1 นิ้ว
7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแทนเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบ
มูเลย  และสายพาน
8) อุปกรณประกอบ
(1) แทนเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ํา มีล้อสําหรับเคลื่อนย้าย 2
 ล้อ  ขนาดกระทะล้อไมน้อยกวา 14 นิ้ว
(2) สายสงน้ําชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไมน้อยกวา 10 เมตร
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑกอสร้าง

เลื่อยโซยนต  บาร  11.5 นิ้ว จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต  บาร  11.5 นิ้ว  จํานวน  1
 ชุด 
- ราคาตามท้องตลาด ซึ่งไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จํานวน 2
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  9,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000
  บาท วัตถุประสงคเพื่อใช้ตัดหญ้าในพื้นที่สํานักงาน 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 9/8/2564  21:58:39 หน้า : 80/85



งานก่อสร้าง รวม 2,271,080 บาท
งบลงทุน รวม 2,271,080 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,271,080 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างโรงเรียนวัดใหม
ห้วยลึก  หมูที่ 2

จํานวน 297,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 480  ตารางเมตร  สายข้างโรงเรียน
วัดใหมห้วยลึก  หมูที่ 2  ตามแบบแปลนของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 22  ลําดับที่ 26

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางเข้าหมูบ้านจาก
ปากทางหมูที่ 1 ผานศาลาหมูบ้านเชื่อมตอตําบลสระกะเทียม (ชวง
ศาลาหมูบ้านเชื่อมตอตําบลสระกะเทียม)

จํานวน 1,802,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 2050 ตารางเมตร  สายทางเข้าหมู
บ้านจากปากทางหมูที่ 1 ผานศาลาหมูบ้านเชื่อมตอตําบลสระกะ
เทียม (ชวงศาลาหมูบ้านเชื่อมตอตําบลสระกะเทียม)  ตามแบบ
แปลนของ อบต.สวนปาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16  ลําดับที่ 5
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจาย บํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง และ
ทรัพยสินอื่น ๆ อันเป็นสมบัติของ อบต. ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ โดยเฉพาะภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดําเนินการและภารกิจ
ที่หากไมจัดทําแล้ว จะนํามาซึ่งความเดือดร้อนแกประชาชน

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( k) จํานวน 72,080 บาท

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

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 315,080 บาท

งบบุคลากร รวม 280,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,080 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,080 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 9/8/2564  21:58:39 หน้า : 82/85



งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่54ลําดับที1่

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเกษตร เชน ยาป้องกันและกาจัดศัตรู
พืชและ สัตว พืชและสัตว อาหารสัตว ปุย วัสดุเพาะชํา สปริงเก
ลอร คราดซี่พรวน ดินระหวางแถว ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษแมน้ําลําคลอง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการอนุรักษแมน้ําลําคลอง
วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษแมน้ําลําคลองและรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ตําบลเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักษสิ่งแวดล้อมภาย
ในตําบลรวมกันดูแลรักษา  โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่58ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อม และปรับภูมิทัศนภายในตําบลสวนปาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการอนุรักษสิ่งแวด
ล้อม และปรับภูมิทัศนภายในตําบลสวนปานวัตถุประสงคเพื่อปรับ
ภูมิทัศนภายในตําบลสวนปานให้รมรื่นสวยงามการปลูกต้นไม้ภาย
ในตําบลสวนปาน ประชาชนทํากิจกรรมรวมกัน สงเสริมการรักษ
ธรรมชาติ รวมกันดูแลต้นไม้ภายในชุมชน  โดยจายเป็นคา
วัสดุ อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่57ลําดับที่ 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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1094 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,676

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

141,897

เงินสํารองจาย 169,337

เบี้ยยังชีพความพิการ 873,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,160,000

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

80,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

330,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,676

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

141,897

เงินสํารองจาย 169,337

เบี้ยยังชีพความพิการ 873,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,160,000

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

80,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

330,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 280,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,501,750 116,184 250,908 324,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,625,580 682,920 382,560

เงินประจําตําแหนง 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

125,280 24,000 36,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 136,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

70,000 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 280,080 560,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 2,732,842

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

738,000 6,429,060

เงินประจําตําแหนง 42,000 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 245,280

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 172,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 50,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,400

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 10,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

400,000

คาโฆษณาและเผยแพร 30,000

คาจ้างเหมาบริการ 30,000

คาเชาบริการ เซิฟเวอร์ 10,000

คาเชาบริการเครื่องถาย
เอกสาร

60,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

35,000 10,000

คารับวารสารและสิ่ง
พิมพ์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

3,200 23,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 190,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

400,000

คาโฆษณาและเผยแพร 30,000

คาจ้างเหมาบริการ 50,000 80,000

คาเชาบริการ เซิฟเวอร์ 10,000

คาเชาบริการเครื่องถาย
เอกสาร

60,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 60,000

คารับวารสารและสิ่ง
พิมพ์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

15,000

โครงการกิจกรรม
รณรงค์และสงเสริมงาน
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต

5,000

โครงการแขงขันกีฬา
ภายในตําบลต้านภัยยา
เสพติด

โครงการจัดทํา/ปรับ
ปรุงภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

50,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

15,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร  (28 กรกฎาคม)

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  
(12 สิงหาคม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

15,000

โครงการกิจกรรม
รณรงค์และสงเสริมงาน
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต

5,000

โครงการแขงขันกีฬา
ภายในตําบลต้านภัยยา
เสพติด

15,000 15,000

โครงการจัดทํา/ปรับ
ปรุงภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

50,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

15,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร  (28 กรกฎาคม)

20,000 20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  
(12 สิงหาคม)

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

โครงการบริหารจัดการ
งาน อปพร.

20,000

โครงการบริหารจัดการ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคระบาด

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 
เด็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

20,000 20,000

โครงการบริหารจัดการ
งาน อปพร.

20,000

โครงการบริหารจัดการ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคระบาด

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 
เด็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํา
งาน  การจัดสงผู้บริหาร 
 สมาชิกสภา  อบต.ข้า
ราชการ  พนักงาน ลูก
จ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

180,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํา
งานการจัดสง ข้า
ราชการพนักงาน 
ลูกจ้าง อบต.  ฝึกอบรม
หลักสูตรตางๆ

10,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํา
งานการจัดสง ข้า
ราชการพนักงาน ลูก
จ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคระบาด

3,000

โครงการเลือกตั้งของ 
อปท. ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํา
งาน  การจัดสงผู้บริหาร 
 สมาชิกสภา  อบต.ข้า
ราชการ  พนักงาน ลูก
จ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

180,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํา
งานการจัดสง ข้า
ราชการพนักงาน 
ลูกจ้าง อบต.  ฝึกอบรม
หลักสูตรตางๆ

10,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํา
งานการจัดสง ข้า
ราชการพนักงาน ลูก
จ้างอบต.  ฝึกอบรมหลัก
สูตรตางๆ

30,000 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคระบาด

3,000

โครงการเลือกตั้งของ 
อปท. ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วัน
วันชาติ (5 ธันวาคม)

โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพและพัฒนาอาชีพ

10,000

โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะภายในตําบล

10,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพเด็กวันเด็กแหง
ชาติ

โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม และงานรัฐพิธี
ตางๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

93,725
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วัน
วันชาติ (5 ธันวาคม)

20,000 20,000

โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพและพัฒนาอาชีพ

10,000

โครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะภายในตําบล

10,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพเด็กวันเด็กแหง
ชาติ

20,000 20,000

โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 20,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม และงานรัฐพิธี
ตางๆ

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

93,725
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์

โครงการใสใจหวงใยผู้
สูงอายุ ผู้พิการ

10,000

โครงการอนุรักษ์แมน้ํา
ลําคลอง

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม และปรับภูมิทัศน์
ภายในตําบลสวนปาน

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับงานป้องกัน
ปราบปรามทุจริต

10,000

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

120,000

บริการประชาชนด้าน
ภาษีนอกสถานที่

2,000

ประชาสัมพันธ์และ
อํานวยความสะดวก
ประชาชน

3,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

40,000 40,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์

40,000 40,000

โครงการใสใจหวงใยผู้
สูงอายุ ผู้พิการ

10,000

โครงการอนุรักษ์แมน้ํา
ลําคลอง

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม และปรับภูมิทัศน์
ภายในตําบลสวนปาน

15,000 15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับงานป้องกัน
ปราบปรามทุจริต

10,000

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

120,000

บริการประชาชนด้าน
ภาษีนอกสถานที่

2,000

ประชาสัมพันธ์และ
อํานวยความสะดวก
ประชาชน

3,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 472,223

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 10,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000

คาไฟฟ้า 320,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 15,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 170,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 502,223

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 120,000

วัสดุอื่น 120,000 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000

คาไฟฟ้า 750,000 1,070,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 50,000

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว 14,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่อง

34,000

เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อ
แข็ง

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  จํานวน 
2 เครื่อง

5,000

เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบ
พญานาค  ขนาดทอ 8 
นิ้ว

พัดลมติดผนังขนาด 18 
นิ้ว  จํานวน 7 ตัว

17,500

เลื่อยโซยนต์  บาร์  
11.5 นิ้ว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว 14,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่อง

34,000

เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อ
แข็ง

19,000 19,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  จํานวน 
2 เครื่อง

5,000

เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบ
พญานาค  ขนาดทอ 8 
นิ้ว

96,800 96,800

พัดลมติดผนังขนาด 18 
นิ้ว  จํานวน 7 ตัว

17,500

เลื่อยโซยนต์  บาร์  
11.5 นิ้ว

6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ( k)

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายข้างโรงเรียนวัดใหม
ห้วยลึก  หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางเข้าหมูบ้านจาก
ปากทางหมูที่ 1 ผาน
ศาลาหมูบ้านเชื่อมตอ
ตําบลสระกะเทียม (ชวง
ศาลาหมูบ้านเชื่อมตอ
ตําบลสระกะเทียม)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  22:00:19 หน้า : 21/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ( k)

72,080 72,080

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายข้างโรงเรียนวัดใหม
ห้วยลึก  หมูที่ 2

297,000 297,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางเข้าหมูบ้านจาก
ปากทางหมูที่ 1 ผาน
ศาลาหมูบ้านเชื่อมตอ
ตําบลสระกะเทียม (ชวง
ศาลาหมูบ้านเชื่อมตอ
ตําบลสระกะเทียม)

1,802,000 1,802,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  22:00:19 หน้า : 22/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขับเคลื่อนสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธาณสุข

120,000

สํารวจสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย

6,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 945,000

รวม 6,760,510 11,021,310 210,000 2,453,552 329,000 663,468 820,000 35,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  22:00:19 หน้า : 23/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขับเคลื่อนสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธาณสุข

120,000

สํารวจสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย

6,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 945,000

รวม 205,000 4,407,080 345,080 750,000 28,000,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  22:00:19 หน้า : 24/24


