


 



องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

เขต/อําเภอ ศรีประจันต์    จังหวัดสุพรรณบุรี

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

136/5 หมู่ 2  ซอยหมู่ที่ 2 บ้านมดแดง  ถนนวังพลับเหนือ-วังพลับใต้  แขวง/ตําบล มดแดง
  เขต/อําเภอ ศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140

พื้นที่ 19.77 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,361 คน

ชาย 2,538 คน

หญิง 2,823 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,248,769.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,159,890.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,863,814.45 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 31,792,952.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 293,843.05 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 208,887.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 137,115.57 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 5,700.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,255,636.65 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,891,770.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 24,761,556.24 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,544,400.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,186,270.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,440,906.24 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,539,800.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,050,180.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการประปาของ อบต.มดแดง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง จํานวน 305,258.54 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 284,322.84 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 310,523.10 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 103,507.70 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 498,566.50 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 262,513.00 254,000.00 264,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 252,633.32 288,500.00 308,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 242,767.64 210,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100.00 32,800.00 12,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 758,013.96 795,300.00 844,300.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,239,996.74 16,055,000.00 17,312,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,239,996.74 16,055,000.00 17,312,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,571,238.00 17,770,650.00 16,930,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,571,238.00 17,770,650.00 16,930,000.00

รวม 33,569,248.70 34,620,950.00 35,086,300.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 10,110,433.00 11,537,500.00 11,071,060.00

งบบุคลากร 9,602,080.00 11,088,240.00 11,507,300.00

งบดําเนินงาน 4,914,067.59 7,190,110.00 7,769,300.00

งบลงทุน 1,991,573.00 3,475,100.00 3,508,640.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,281,691.38 1,300,000.00 1,200,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 27,899,844.97 34,620,950.00 35,086,300.00

รวม 27,899,844.97 34,620,950.00 35,086,300.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,579,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 259,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,995,920

แผนงานสาธารณสุข 1,807,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,466,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 109,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,580,000

แผนงานการเกษตร 36,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 11,071,060

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,086,300



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,362,920 2,013,540 7,376,460

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 0 1,793,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,569,400 2,013,540 5,582,940

งบดําเนินงาน 2,098,500 791,600 2,890,100

    ค่าตอบแทน 210,000 215,000 425,000

    ค่าใช้สอย 1,282,000 435,600 1,717,600

    ค่าวัสดุ 233,000 111,000 344,000

    ค่าสาธารณูปโภค 373,500 30,000 403,500

งบลงทุน 266,340 16,500 282,840

    ค่าครุภัณฑ์ 55,000 16,500 71,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 211,340 0 211,340

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

                                             รวม 7,757,760 2,821,640 10,579,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 50,000 209,000 259,000

    ค่าใช้สอย 0 209,000 209,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                                             รวม 50,000 209,000 259,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,376,880 936,440 2,313,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,376,880 936,440 2,313,320

งบดําเนินงาน 451,000 1,489,800 1,940,800

    ค่าตอบแทน 45,000 40,000 85,000

    ค่าใช้สอย 180,000 699,800 879,800

    ค่าวัสดุ 101,000 750,000 851,000

    ค่าสาธารณูปโภค 125,000 0 125,000

งบลงทุน 22,000 519,800 541,800

    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 84,800 106,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 435,000 435,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,200,000 1,200,000

    เงินอุดหนุน 0 1,200,000 1,200,000

                                             รวม 1,849,880 4,146,040 5,995,920

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 838,440 0 838,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 838,440 0 838,440

งบดําเนินงาน 527,000 385,000 912,000

    ค่าตอบแทน 12,000 144,000 156,000

    ค่าใช้สอย 470,000 241,000 711,000

    ค่าวัสดุ 45,000 0 45,000

งบลงทุน 57,000 0 57,000

    ค่าครุภัณฑ์ 57,000 0 57,000

                                             รวม 1,422,440 385,000 1,807,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 2,000 2,000

    ค่าใช้สอย 2,000 2,000

                                             รวม 2,000 2,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 979,080 0 0 0 979,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 979,080 0 0 0 979,080

งบดําเนินงาน 663,400 90,000 2,000 710,000 1,465,400

    ค่าตอบแทน 61,400 0 0 0 61,400

    ค่าใช้สอย 460,000 0 0 420,000 880,000

    ค่าวัสดุ 142,000 90,000 2,000 290,000 524,000

งบลงทุน 22,000 0 0 0 22,000

    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 0 0 22,000

                                             รวม 1,664,480 90,000 2,000 710,000 2,466,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 14,000 90,000 104,000

    ค่าใช้สอย 14,000 90,000 104,000

งบลงทุน 5,000 0 5,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 5,000

                                             รวม 19,000 90,000 109,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 170,000 10,000 180,000

    ค่าใช้สอย 170,000 10,000 180,000

                                             รวม 170,000 10,000 180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 2,580,000 2,580,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,580,000 2,580,000

                                             รวม 2,580,000 2,580,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 6,000 10,000 16,000

    ค่าใช้สอย 6,000 10,000 16,000

งบลงทุน 20,000 0 20,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 0 20,000

                                             รวม 26,000 10,000 36,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,071,060 11,071,060

    งบกลาง 11,071,060 11,071,060

                                             รวม 11,071,060 11,071,060







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอ ศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 225,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 120,815.00 124,188.75 135,087.50 135,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 92,580.35 72,697.80 90,145.50 80,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 36,484.00 38,288.00 37,280.00 39,000.00 0.00 % 39,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 249,879.35 235,174.55 262,513.00 254,000.00 264,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 776.00 756.60 873.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 1,680.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 20,100.32 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 188,370.00 195,810.00 201,990.00 200,000.00 10.00 % 220,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 240.00 220.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 1,120.00 1,120.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 900.00 700.00 430.00 600.00 0.00 % 600.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 500.00 2,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 942.00 0.00 200.00 10,200.00 -1.96 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 30,340.00 19,020.00 23,970.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 222,688.00 218,126.60 252,633.32 288,500.00 308,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 249,891.76 178,667.44 242,767.64 210,000.00 19.05 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 249,891.76 178,667.44 242,767.64 210,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 100.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00

     ค่าขายแบบแปลน 78,500.00 0.00 0.00 30,000.00 -67.67 % 9,700.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 250.00 400.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,125.00 0.00 100.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 79,875.00 500.00 100.00 32,800.00 12,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 11,798.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 11,798.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 330,044.08 417,675.28 494,970.36 420,000.00 17.86 % 495,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,586,780.71 7,969,929.78 8,636,010.96 8,000,000.00 8.00 % 8,640,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,377,075.21 2,321,047.16 2,461,032.61 2,400,000.00 2.58 % 2,462,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 72,535.08 60,988.12 86,473.40 90,000.00 0.00 % 90,000.00

     ภาษีสุรา 1,113,538.00 1,122,959.33 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,395,229.39 2,706,199.85 4,333,069.69 3,850,000.00 12.73 % 4,340,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 6,850.00 5,850.00 4,365.25 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 92,063.39 106,675.49 106,463.03 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 51,882.73 51,830.27 56,625.44 70,000.00 -14.29 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 1,147,278.00 1,063,701.00 1,060,986.00 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 1,010.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,173,276.59 15,827,866.28 17,239,996.74 16,055,000.00 17,312,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 5,483,287.00 15,463,839.00 15,571,238.00 17,770,650.00 -4.73 % 16,930,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,483,287.00 15,463,839.00 15,571,238.00 17,770,650.00 16,930,000.00

รวมทุกหมวด 21,470,695.70 31,924,173.87 33,569,248.70 34,620,950.00 35,086,300.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,086,300   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 264,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 225,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตามที่กฎหมายกําหนด
ภาษีป้าย จํานวน 39,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 308,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 220,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตามที่กฎหมายกําหนด
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 12,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 9,700 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากแนวโน้มอายุ
การใช้งานของทรัพย์สินในปัจจุบัน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,312,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 495,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,640,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,462,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,340,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,930,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,930,000 บาท

ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัด
เก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  10:49:54 หน้า : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,345,400 -17.59 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 2,052,720 2,052,720 2,030,120 1,793,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,817,421 2,740,246 2,800,800 3,046,920 8.88 % 3,317,400

เงินประจําตําแหน่ง 130,500 132,000 132,000 132,000 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,067,921 2,992,246 3,052,800 3,298,920 3,569,400

รวมงบบุคลากร 5,120,641 5,044,966 5,105,520 5,329,040 5,362,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์    จังหวัดสุพรรณบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,360 5,000 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 38,500 42,000 42,000 42,000 185.71 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 48,405.25 38,496.25 46,251.75 60,000 16.67 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 86,905.25 80,496.25 91,611.75 127,000 210,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 392,580.49 443,110 444,080 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 645,800 5.3 % 680,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,525 7,575 6,250 25,000 -20 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 200,000 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 209,146 138,522 217,744 100,000 0 % 100,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 0 2,700 30,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส
พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 
ธันวาคม 2558

58,695 0 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วัน
แม่แห่งชาติ)

0 0 2,100 10,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วัน
แม่แห่งชาติ) ประจําปี พ.ศ. 2559

6,138 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้
บริการประชาชนดีเด่น

0 0 0 3,500 0 % 3,500

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย
ทั่วไป 0 0 8,230 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมธรรมะ 0 0 0 13,500 0 % 13,500

โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติฯ 15,707 17,601.3 50,000 20,000 -50 % 10,000

โครงการรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0 68,980 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 0 0 145,400 143,200 4.75 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,324.63 31,085.43 63,896.72 126,785 -56.62 % 55,000

รวมค่าใช้สอย 694,116.12 706,873.73 940,400.72 1,330,885 1,282,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 73,155 107,046 84,607 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,807.66 3,055.92 2,909.5 5,000 -60 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,530 14,725 14,735 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 2,193.5 8,592.1 208.65 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 10,000 0 40,000 -37.5 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,995.7 52,117.9 67,005.03 80,000 20 % 96,000

วัสดุการเกษตร 0 24,957.08 580 2,000 0 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,200 29,090 38,350 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 977.98 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 173,881.86 250,561.98 208,395.18 235,000 233,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 232,279.06 192,457.86 217,704.13 274,550 -1.66 % 270,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 4,480 3,190 5,330 6,000 8.33 % 6,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,671.9 6,306.83 6,180.86 6,500 53.85 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,893.76 85,257.6 85,257.6 85,950 1.22 % 87,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 321,324.72 287,212.29 314,472.59 373,000 373,500

รวมงบดําเนินงาน 1,276,227.95 1,325,144.25 1,554,880.24 2,065,885 2,098,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 47,500 6,000 0 4,000 -100 % 0

เก้าอี้นวมสํานักงานพนักพิงสูง 6,600 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 4,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องดูดฝุ่น 6,350 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
24000 บีทียู 33,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 8 x 
120 ซม. 2 หน้ามีขาตั้งมีล้อ 4,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะไม้สัก 199,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต 0 0 5,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานทึบ) 
ขนาด 3 ฟุต 3,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานทึบ) 
ขนาด 5 ฟุต 9,000 5,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร มีที่กั้นเหล็ก 0 4,500 0 0 0 % 0

ตู้โชว์ 0 6,800 0 0 0 % 0

ตู้ไม้ 2 ลิ้นชัก 0 3,500 0 0 0 % 0

ตู้ยาสามัญ 0 700 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 11,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 
มาตรฐาน มอก. 0 0 16,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 0 6,000 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้พร้อมเก้าอี้ไม้ 0 3,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 6,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 0 4,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 8,300 0 0 0 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 8,500 0 0 0 % 0

โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับได้ชุบโคเมี่ยม 13,200 0 0 0 0 % 0

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 0 3,000 0 0 % 0

พัดลมโคจรติดเพดาน 0 0 4,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 0 0 2,800 0 0 % 0

จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 95,000 0 0 0 0 % 0

ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้
สาย 0 475,300 476,000 490,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 14,000 0 0 0 % 0

ไมโครโฟนแบบสาย 0 0 1,000 0 0 % 0

ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต 0 0 2,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 0 19,300 -100 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 32 นิ้ว 12,990 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นแบบต่อท่อ 2 ก๊อก 10,170 0 0 0 0 % 0

ผ้าม่าน 0 0 31,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
จํานวน 1 เครื่อง 0 21,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* 0 0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0 11,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0 0 0 11,700 -100 % 0

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิ้ว 0 4,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) ฯ

31,000 0 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 700 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 60,701 8,552 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 33,500 64.18 % 55,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 551,811 587,352 543,300 625,200 55,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดิน บริเวณที่ทําการ อบต
.มดแดง 0 0 250,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 327,000 0 0 224,800 -5.99 % 211,340

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 327,000 0 250,000 224,800 211,340

รวมงบลงทุน 878,811 587,352 793,300 850,000 266,340

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,275,679.95 6,957,462.25 7,453,700.24 8,274,925 7,757,760

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,253,871 1,307,340 1,393,920 1,453,300 14.95 % 1,670,520

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 126,360 131,520 83,200 177,500 44 % 255,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 15,540 33,000 37.64 % 45,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,446,231 1,504,860 1,534,660 1,705,800 2,013,540

รวมงบบุคลากร 1,446,231 1,504,860 1,534,660 1,705,800 2,013,540

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,300 8,400 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,280 14,280 14,280 25,000 0 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 0 14,000 42,000 49,500 142.42 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,000 37,150 17,550 40,000 25 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 56,580 73,830 73,830 134,500 215,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,669.55 5,543.14 3,600 0 0 % 0

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 
2560

0 253,618 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 55,927 67,890 100,264 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 219,460 0 319,180 400,000 -32.5 % 270,000

โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 0 0 0 0 100 % 4,000

โครงการบริการประชาชนในวันหยุด
ราชการ (วันเสาร์) 0 0 0 0 100 % 600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก 
(ช่วงพักเที่ยง)

0 0 0 0 100 % 1,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 700 1,770 19,485 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 279,756.55 328,821.14 442,529 560,000 435,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,341.5 83,178.2 49,518.8 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,711.88 1,625.42 1,469.64 10,000 -40 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,540 13,130 14,000 24,000 25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 104,593.38 97,933.62 64,988.44 109,000 111,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 24,381 8,218 8,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,381 8,218 8,000 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 465,310.93 508,802.76 589,347.44 833,500 791,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้นวมทํางาน 3,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 11,000 22,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 
มาตรฐาน มอก. 0 0 11,000 22,000 -25 % 16,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส 0 0 11,000 10,800 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 10,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง 0 0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 38,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 
2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 0 29,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 5,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kvA 0 0 5,800 0 0 % 0

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

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิ้ว 0 4,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 28,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 62,300 77,700 38,500 16,500

รวมงบลงทุน 58,000 62,300 77,700 38,500 16,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,969,541.93 2,075,962.76 2,201,707.44 2,577,800 2,821,640

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,245,221.88 9,033,425.01 9,655,407.68 10,852,725 10,579,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 38,400 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,604.5 11,590.5 8,481 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 16,604.5 11,590.5 46,881 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 16,604.5 11,590.5 46,881 50,000 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงหาบหาม 0 0 498,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 498,500 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 498,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 16,604.5 11,590.5 545,381 50,000 50,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม "อัคคีภัยป้องกันได้ 
ต้องใส่ใจไม่ประมาท" 0 0 300 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 8,620 8,440 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2560 0 19,724.1 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง
และฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
ประจําปี 2559

14,161.7 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและ
ป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง 0 0 3,000 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 0 0 3,000 3,000 0 % 3,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2560 0 3,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 0 0 3,000 3,000 0 % 3,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2560 0 3,000 0 0 0 % 0

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) 4,834.52 0 34,800 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 18,996.22 25,724.1 52,720 317,440 209,000

รวมงบดําเนินงาน 18,996.22 25,724.1 52,720 317,440 209,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,996.22 25,724.1 52,720 317,440 209,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,600.72 37,314.6 598,101 367,440 259,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 726,166 668,621 793,560 1,139,640 17.13 % 1,334,880

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 726,166 668,621 793,560 1,181,640 1,376,880

รวมงบบุคลากร 726,166 668,621 793,560 1,181,640 1,376,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 18,756.75 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 18,756.75 33,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 78,000 82,500 88,400 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100,900 18.93 % 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,830 31,069 126,934 50,000 -20 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500 0 10,370 19,300 3.63 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 111,330 113,569 225,704 170,200 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,935 39,291 39,083 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,866 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 24,973 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 -50 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,600 13,250 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 58,401 77,514 39,083 87,000 101,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 8,423.16 23,117.7 43,939.34 70,000 71.43 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 245 1,080 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,423.16 23,362.7 45,019.34 75,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 178,154.16 214,445.7 328,563.09 365,200 451,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 0 3,000 0 100 % 7,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 
มาตรฐาน มอก. 0 0 5,500 0 100 % 5,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 8,500 10,700 22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 200,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 8,500 210,700 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 904,320.16 883,066.7 1,130,623.09 1,757,540 1,849,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 704,360 715,200 784,200 4.11 % 816,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 54,060 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 3,866 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 762,286 835,200 904,200 936,440

รวมงบบุคลากร 0 762,286 835,200 904,200 936,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,000 0 13,000 207.69 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 2,000 0 13,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน ประจําปี 2559 375 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 0 0 6,670 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ศพด. อบต.มด
แดง)

0 0 14,310.99 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 0 14,980 7,900 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 235,140 240,680 294,000 2.04 % 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 0 108,800 93,500 181,100 -6.24 % 169,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับ ศพ
ด. ของ อบต.มดแดง

263,040 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 263,415 358,920 363,060.99 515,100 699,800

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 499,569.96 572,533.5 510,211.66 850,000 -11.76 % 750,000

วัสดุอื่น 0 2,663.23 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 499,569.96 575,196.73 510,211.66 850,000 750,000

รวมงบดําเนินงาน 762,984.96 936,116.73 873,272.65 1,378,100 1,489,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 0 3,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู 0 80,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 0 0 100 % 64,800

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 
มาตรฐาน มอก. 0 0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 2,500 0 0 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาพับได้ 0 0 3,200 0 0 % 0

โต๊ะโรงอาหารเด็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

พัดลมโคจรติดเพดาน 0 0 11,120 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 0 6,453 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า 8,570 0 0 0 0 % 0

โทรโข่ง 0 0 2,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) 0 0 19,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าม่าน 0 0 35,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 21,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,570 80,000 115,263 0 84,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 10,004.5 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 65,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 0 44,800 0 0 0 % 0

โครงการเทพื้น คสล. รอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง

0 310,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเสาธง 0 0 1,800 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 84,510 0 100 % 435,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 75,004.5 354,800 86,310 0 435,000

รวมงบลงทุน 83,574.5 434,800 201,573 0 519,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,155,840 1,200,100 1,118,480 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 0 0 0 1,187,000 1.1 % 1,200,000

รวมเงินอุดหนุน 1,155,840 1,200,100 1,118,480 1,187,000 1,200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,155,840 1,200,100 1,118,480 1,187,000 1,200,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,002,399.46 3,333,302.73 3,028,525.65 3,469,300 4,146,040

รวมแผนงานการศึกษา 2,906,719.62 4,216,369.43 4,159,148.74 5,226,840 5,995,920

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 564,040 585,420 601,380 653,880 3.45 % 676,440

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 53,000 103.77 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 606,040 627,420 643,380 760,880 838,440

รวมงบบุคลากร 606,040 627,420 643,380 760,880 838,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,600 7,000 4,300 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 7,600 7,000 4,300 20,000 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 249,829.36 264,000 263,918 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 300,000 26.67 % 380,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 1,950 0 20,000 50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,312 2,620 10,445 40,000 50 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 255,141.36 268,570 274,363 360,000 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,585 23,421 6,420 25,000 60 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 390 240 0 1,300 207.69 % 4,000

รวมค่าวัสดุ 15,975 23,661 6,420 26,300 45,000

รวมงบดําเนินงาน 278,716.36 299,231 285,083 406,300 527,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต 0 5,500 0 0 100 % 5,500

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานทึบ) 
ขนาด 5 ฟุต 0 5,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 5,500 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0 0 0 5,900 -100 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 700 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 57,996 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 53.33 % 46,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,996 16,000 0 66,600 57,000

รวมงบลงทุน 57,996 16,000 0 66,600 57,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 942,752.36 942,651 928,463 1,233,780 1,422,440

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 144,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 49,000

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 49,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ชาติ 2,225 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 15,276.3 30,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2560

0 9,934 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ

4,349.1 2,503.1 6,307.2 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 1,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าใช้สอย 6,574.1 12,437.1 21,583.5 65,000 241,000

รวมงบดําเนินงาน 6,574.1 12,437.1 21,583.5 65,000 385,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 52,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,500 0 0 100,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 52,500 0 0 100,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 59,074.1 12,437.1 21,583.5 165,000 385,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,001,826.46 955,088.1 950,046.5 1,398,780 1,807,440
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.มดแดง ห่วยใยใส่ใจผู้สูง
อายุ ประจําปีงบประมาณ 2559 300 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูง
อายุ 0 0 200 1,000 0 % 1,000

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้
พิการ 0 0 200 1,000 0 % 1,000

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
คนพิการตําบลมดแดง 300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 600 0 400 2,000 2,000

รวมงบดําเนินงาน 600 0 400 2,000 2,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 600 0 400 2,000 2,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 600 0 400 2,000 2,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 591,833 611,700 647,760 937,080 0 % 937,080

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 633,833 653,700 689,760 979,080 979,080

รวมงบบุคลากร 633,833 653,700 689,760 979,080 979,080
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 400 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 13,000 61,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 163,333.14 190,500 244,500 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 250,100 59.94 % 400,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,200 0 46,986 25,000 20 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,200 3,260 6,010 6,000 400 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 176,733.14 193,760 297,496 281,100 460,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,993 19,939 4,438 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 96,411.95 67,653.88 28,800 30,000 -83.33 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,131.56 38,057.93 70,786.52 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 4,300 -76.74 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200 6,300 3,990 20,000 -75 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 2,000 -50 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 112,736.51 131,950.81 108,014.52 186,300 142,000

รวมงบดําเนินงาน 289,469.65 325,710.81 405,510.52 480,400 663,400
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 10,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 
(บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 0 11,000 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0 0 0 5,900 -100 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 11,050 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,550 0 36,600 22,000

รวมงบลงทุน 0 32,550 0 36,600 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 923,302.65 1,011,960.81 1,095,270.52 1,496,080 1,664,480

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 1) 0 98,300 0 0 0 % 0

(10) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 1) 0 18,000 0 0 0 % 0

(13) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 4) 0 7,000 0 0 0 % 0
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(14) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 1) 0 6,000 0 0 0 % 0

(19) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 6) 0 8,400 0 0 0 % 0

(2) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 2) 0 22,900 0 0 0 % 0

(21) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 8) 0 4,700 0 0 0 % 0

(22) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 1) 0 60,000 0 0 0 % 0

(23) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 2) 0 60,000 0 0 0 % 0

(24) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 3) 0 47,000 0 0 0 % 0

(26) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 2) 0 9,400 0 0 0 % 0

(27) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 3) 0 36,000 0 0 0 % 0

(28) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 4) 0 10,600 0 0 0 % 0

(4) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 1) 0 13,000 0 0 0 % 0

(5) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 2) 0 6,000 0 0 0 % 0

(6) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 3) 0 24,000 0 0 0 % 0

(7) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 4) 0 57,000 0 0 0 % 0

(8) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 5) 0 4,700 0 0 0 % 0

(9) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 6) 0 3,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 496,000 0 0 0
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ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 77,469.3 60,678.5 0 100,000 -10 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 77,469.3 60,678.5 0 100,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 77,469.3 556,678.5 0 100,000 90,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 0 4,000 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0 0 7,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 11,000 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 159,000 0 0 0 0 % 0

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 170,000 0 0 0 0 % 0

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 98,000 0 0 0 0 % 0

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 72,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างกําแพงกันดิน หมู่ที่ 3 130,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นางสุวรรณ อุ่นใจ ถึงบริเวณที่นานาย
นพดล แดงรักษ์ หมู่ที่ 5

0 369,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายจุน วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณที่นานาง
สุวรรณ อุ่นใจ หมู่ที่ 5

0 212,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมดแดง ถึง
บริเวณทางเข้าบ้านนางสีนวล ศรีศักดา 
หมู่ที่ 2

0 384,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 139,100 0 0 0 0 % 0

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรัรบปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 0 65,000 0 0 0 % 0

(2) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 57,800 0 0 0 0 % 0

(3) โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 6 275,900 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกจากบริเวณที่นานางวันดี แปลงแย้ม 
หมู่ที่ 7 ถึงถนน คสล. บริเวณที่นานายดิ
เรก สอดศรี หมู่ที่ 4 (ฝั่งตะวันออก)

95,100 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกจากบริเวณที่นานายละเอียด มังคุด 
หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อตําบลบางงาม (ฝั่ง
ตะวันตก)

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกจากบริเวณที่นานายสมบูรณ์ แตง
หวาน หมู่ที่ 5 ถึงที่นานางประสิทธิ์ ปั้น
บุญมี หมู่ที่ 3

60,900 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.7 
ทั้งหมด 8 เส้น 179,000 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 
1, 2, 4, 6 และหมู่ที่ 7 (10 เส้น) 460,000 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจาก
ถนนเลี่ยงเมืองสาย 357  หมู่ที่ 2ฯ 
(ระยะทางยาว 1,800 เมตร)

72,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,068,800 1,030,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 2,068,800 1,030,500 11,000 0 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 163,211.38 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 163,211.38 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 163,211.38 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,146,269.3 1,587,178.5 174,211.38 100,000 90,000

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 700 0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 700 0 0 5,000 2,000

รวมงบดําเนินงาน 700 0 0 5,000 2,000

รวมงานสวนสาธารณะ 700 0 0 5,000 2,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 282,194.25 331,503.25 369,706.25 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 380,000 5.26 % 400,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง อําเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

0 1,450 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 282,194.25 332,953.25 369,706.25 390,000 420,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,700 42,750 19,285 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,969 0 0 48,000 -16.67 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 77,839 90,928.8 105,758.9 125,000 20 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 148,508 133,678.8 125,043.9 273,000 290,000

รวมงบดําเนินงาน 430,702.25 466,632.05 494,750.15 663,000 710,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 430,702.25 466,632.05 494,750.15 663,000 710,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,500,974.2 3,065,771.36 1,764,232.05 2,264,080 2,466,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมตําบล 0 0 0 200 1,400 % 3,000

โครงการประชุมประชาคมตําบล 
ประจําปี 2560 0 3,300 0 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านฯ 5,610 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเรื่องกระบนการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

9,560 0 0 0 0 % 0

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 0 0 3,531 4,300 39.53 % 6,000

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจําปี 
2560

0 5,070 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และทบทวนการ
จัดทําแผนชุมชน

0 0 8,870 9,700 -100 % 0
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โครงการแสดงนิทรรศการสร้างความ
โปร่งใสในการทํางานส่งต่อข่าวสารสู่
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 15,170 8,370 12,401 14,200 14,000

รวมงบดําเนินงาน 15,170 8,370 12,401 14,200 14,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

บอร์ดสําหรับจัดนิทรรศการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 5,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 15,170 8,370 12,401 14,200 19,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูง
อายุตําบลมดแดง ประจําปี 2560 0 200 0 0 0 % 0

โครงการคลังความรู้เพื่อสุขภาพ
ประชาชนด้วยการแพทย์วิถีธรรมวิถีไทย 
ห่วงใยสุขภาพ ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 11,525 0 0 0 % 0

โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว 
ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี 5,550 0 0 0 0 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทั่ว
ไป 0 7,185 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  10:51:28 หน้า : 30/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมการถักโคเชต์และนิ
ตติ้ง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย 0 0 0 4,050 146.91 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทาน ลิบบิ้นพวงมาลัย ให้แก่ผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรีตําบลมดแดง

0 10,050 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการ
ถักกระเป๋าด้วยเชือกในกลุ่มสตรี ผู้สูง
อายุ และผู้ด้อยโอกาสในตําบลมดแดง

0 19,035 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการย้อมผ้า 0 0 0 3,225 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเสริม
รายได้ลดรายจจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรี และเกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4,300 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสตรีเพื่อส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอม
อาหาร 0 0 4,480 9,000 -100 % 0

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในตําบลมดแดง ประจําปี 
2560

0 200 0 0 0 % 0

โครงการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริม
สุขภาพอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อย
โอกาส

0 200 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผูู้สูง
อายุ 0 0 7,900 10,300 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัว
เรือน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 9,850 48,395 12,380 46,575 90,000
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รวมงบดําเนินงาน 9,850 48,395 12,380 46,575 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 59,850 48,395 12,380 46,575 90,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,020 56,765 24,781 60,775 109,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาตําบลมดแดงต้านยาเสพ
ติด 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการกีฬาเยาวชนตําบลมดแดงต้าน
ยาเสพติด 0 0 1,400 0 0 % 0

โครงการเยาวชนร่วมใจแก้ไขปัญหา
ขยะ 0 0 15,960 0 0 % 0

โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยใน
ครัวเรือน 0 0 15,800 20,000 -50 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน 0 0 3,975 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 37,135 190,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 37,135 190,000 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 37,135 190,000 170,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 30,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 30,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 60,000 30,000 0 10,000 10,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 60,000 30,000 37,135 200,000 180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ่มแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 1) 0 0 51,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 1) 0 0 0 54,780 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 1) 0 0 3,100 34,600 -100 % 0
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 2) 0 0 0 14,990 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 3) 0 0 0 7,860 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 1) 0 0 16,000 5,760 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 2) 0 0 0 1,150 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 3) 0 0 0 38,640 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 4) 0 0 0 10,480 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 5) 0 0 0 11,530 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 1) 0 0 0 8,650 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 2) 0 0 0 17,300 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 3) 0 0 0 15,720 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 1) 0 0 4,400 9,800 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 2) 0 0 0 16,720 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 3) 0 0 0 7,200 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 1) 0 0 0 28,830 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 10) 0 0 0 3,740 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 2) 0 0 3,200 3,460 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 3) 0 0 0 3,170 -100 % 0
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 4) 0 0 0 5,760 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 5) 0 0 0 3,460 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 6) 0 0 0 5,760 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 7) 0 0 0 40,370 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 8) 0 0 0 2,590 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 9) 0 0 0 1,440 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 1) 0 0 102,300 17,300 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 2) 0 0 0 34,600 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 3) 0 0 0 23,060 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 4) 0 0 0 23,060 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 5) 0 0 0 11,530 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 180,000 463,310 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 180,000 463,310 0

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นางสาวสุชิน วรรธนบูรณ์ ถึงบริเวณที่
นานางรําพึง จําปาเงิน หมู่ที่ 3

0 0 0 0 100 % 294,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายจําเนียร หนูทอง ถึงบริเวณคันคลอง 
2 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 7

0 0 0 0 100 % 328,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงบริเวณที่นา
นายอํานาจ หรุ่มเรืองวงษ์ หมู่ที่ 6

0 0 0 0 100 % 278,600

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวน
มะม่วงนายสวรรค์ เทพทอง ถึงคันบึงวัง
พลับ หมู่ที่ 1

0 0 0 0 100 % 250,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวฯสวน
มะม่วงนายไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณ
ที่นานายประดิษฐ์ ผลวงษ์ หมู่ที่ 4

0 0 0 0 100 % 345,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิ
ชาญ บุตรศรีขาว ถึงทางแยกบริเวณที่นา
นางพะนอ สอดศรี หมู่ที่ 5

0 0 0 0 100 % 272,200

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนน คสล. ดงตาช้าง 
จากที่นานางซอย ทวนทอง ถึงสวน
มะม่วงนายอุดม แก้วพิศดาร

0 0 0 499,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณที่นานายสุรศักดิ์ ทวีผล ถึงที่นา
นายสําราญ ศรีศักดา

0 0 0 469,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณที่นานายประเทือง ศรีวิเชียร ถึง
บริเวณที่นานายประเทือง ศรีวิเชียร

0 0 176,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณที่นานายบุญช่วย อ่อนทิมวงษ์ ถึง
บริเวณที่นานางประจวบ อารยางกูร

0 0 177,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิม หลัง
ปั้มนํ้ามันมุ่งเจริญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 
357

0 0 0 222,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 จากถนน คสล.เดิม แยก
บ้านนายสมคิด ล้อมวงษ์ ถึงแยกบ้าน
นางลํายอง ชาวอุทัย

0 0 48,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 จากบริเวณที่นานายชูชีพ 
พวงดอกไม้ ถึงที่นานายชูชีพ พวง
ดอกไม้

0 0 0 277,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 จากบริเวณที่นานายสมิต 
ตู้แก้ว ถึงบริเวณที่นานายจําเนียร หนู
ทอง

0 0 0 454,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 811,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 401,000 2,223,300 2,580,000

รวมงบลงทุน 0 0 401,000 2,223,300 2,580,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 581,000 2,686,610 2,580,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 581,000 2,686,610 2,580,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 
(กินอาหารให้เป็นยา) 0 0 5,500 6,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการทําการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพื่อความยั่งยืน 0 0 8,060 7,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบํารุงดิน
สําหรับเกษตรกรตําบลมดแดง 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 5,600 0 100 % 6,000

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการตลาด
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในท้อง
ถิ่นจากฝีมือของกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และ
เกษตรกรในตําบล

0 6,100 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิต
มะนาวนอกฤดู 0 5,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 11,700 19,160 14,200 6,000

รวมงบดําเนินงาน 20,000 11,700 19,160 14,200 6,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่
ที่ 1 (ระยะทาง 1,800 เมตร) 113,000 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่
ที่ 1, 2 (ระยะทาง 1,550 เมตร) 113,000 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่
ที่ 1, 2, 3, 6 (ระยะทาง 2,950 เมตร) 254,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่
ที่ 7 (ระยะทาง 300 เมตร) 8,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองส่งนํ้าจากที่นา
นางพยัพ แปลงแย้ม ถึงคันบ่อบริเวณที่
นานายจําปี นํ้าค้าง หมู่ที่ 2

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 488,000 0 0 0 20,000

รวมงบลงทุน 488,000 0 0 0 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 508,000 11,700 19,160 14,200 26,000

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการ
อนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 0 10,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 508,000 11,700 19,160 24,200 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 13,524 15,709 16,936 20,000 40 % 28,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 1,000 50 % 1,500

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 200,000 180,000 150,000 250,000 -40 % 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 7,746,600 8,271,300 9,324,000 -3.47 % 9,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,128,800 1,172,000 1,440,000 0 % 1,440,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 63,500 66,000 120,000 -25 % 90,000

สํารองจ่าย 0 15,654 174,857 100,000 -40 % 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 223,415 100,000 100,000 0 0 % 0

การจัดการจราจร 0 0 0 9,000 11.11 % 10,000

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 154,490 160,690 159,340 168,500 7.75 % 181,560

รวมงบกลาง 645,429 9,410,953 10,110,433 11,537,500 11,071,060

รวมงบกลาง 645,429 9,410,953 10,110,433 11,537,500 11,071,060

รวมงบกลาง 645,429 9,410,953 10,110,433 11,537,500 11,071,060

รวมแผนงานงบกลาง 645,429 9,410,953 10,110,433 11,537,500 11,071,060

รวมทุกแผนงาน 17,979,391.88 26,817,386.5 27,899,844.97 34,620,950 35,086,300
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอ ศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,086,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,757,760 บาท

งบบุคลากร รวม 5,362,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
- นายก อบต.  จํานวน 20,400 บาท/เดือน เป็นเงิน  244,800 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 11,220 บาท/เดือน เป็นเงิน  26,280
 บาท 
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวน 18,277,164.07 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้
เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายก อบต./รอง
นายก อบต.  ดังนี้
- นายก อบต. จํานวน 1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 880  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,120
 บาท 
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวน 18,277,164.07 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้
เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต./รองนายก อบต
. ดังนี้
- นายก อบต. จํานวน 1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 880  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,120
 บาท 
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวน 18,277,164.07 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้
เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวน 18,277,164.07 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้
เกิน 10-25 ล้านบาท ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,108,800 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภา ขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง  ดังนี้
- ประธานสภาฯ จํานวน 11,220 บาท/เดือน เป็นเงิน    134,640 บาท
- รองประธานสภาฯ จํานวน 9,180 บาท/เดือน เป็นเงิน    110,160 บาท
- สมาชิกสภาฯ (9 คน) จํานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 777,600
 บาท
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน      86,400 บาท
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวน 18,277,164.07 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้
เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,569,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,317,400 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่ง
บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มีการปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบ
ด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 514,680 บาท
- รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 409,320 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา  เป็นเงิน 376,080 บาท
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 311,640 บาท
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 342,720 บาท
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 698,880 บาท
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 317,520
 บาท
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 346,560 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 กําหนดให้ ปลัด อปท.ระดับต้น
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง อัตรา 4,000 บาท/เดือน รองปลัด อปท. ระดับ
ต้นได้รับเงินประจําตําแหน่ง อัตรา 3,500 บาท/เดือน และตําแหน่งหัว
หน้าส่วนราชการที่ฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้า
ส่วน ระดับต้น ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน    
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558 ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่ง หรือตามที่กฎหมายกําหนด
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง

งบดําเนินงาน รวม 2,098,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง อําเภอศรีประ
จันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล       
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
     เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่า
บ้านของข้าราชการท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 1,282,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 680,000 บาท
     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ใน ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
วัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา ค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28  กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด (กรณียุบสภา หรือกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น สําหรับค่าใช้
จ่ายในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต
.) กําหนด 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มี
สิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทําซุ้ม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าจัดซื้อธงชาติและตราสัญลักษณ์ และค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 114
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 11 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว ได้แก่ ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจัดทําป้ายไวนิลพระ
บรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 114
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการ 13
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้แก่ ค่าจัดซื้อธง
ชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจัดทําป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้าง
เหมาจัดทําซุ้ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 114
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 14

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น

จํานวน 3,500 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้
บริการประชาชนดีเด่น ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโล่เกียรติคุณหรือ
เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 113
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 7

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่ว
ไป ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้ายไวนิล และค่าวัสดุเอกสารความรู้
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 115
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการ 16 
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โครงการฝึกอบรมธรรมะ จํานวน 13,500 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมธรรมะ เรื่อง “ขจัด
ทุจริต พิชิตกิเลส” ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 113
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 8

โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสําคัญของชาติฯ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ได้แก่ ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจัดทําป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 114
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 10 

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่ง
ชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) ได้แก่ ค่าจัด
ซื้อธงชาติ        ธงตราสัญลักษณ์ ค่าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่า
จ้างเหมาทําซุ้ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 114
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 12 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง บริหาร
งานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยไมตรี ใช้ IT เพื่อลดขั้น
ตอน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
นอกถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ค่าของที่ระลึก และค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 113
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 55,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ               ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 233,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการของสํานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง  ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ วัสดุสิ้น
เปลือง หรือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น กระดาษ แบบ
พิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน สมุด
ประวัติข้าราชการ ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทน เช่น พระบรมฉายา
ลักษณ์ ตาชั่งขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบ
กระดานดํา เก้าอี้พลาสติก กระเป๋า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ใน อบต. ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้าจาน
รอง กระจกเงา นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เช่น หม้อ ถัง ถาด แก้วนํ้า กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกนํ้า
ร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม อ่างล้าง
มือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา นํ้ามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 96,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต
. เช่น สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดิน ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ แผ่นซี
ดี เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่ปรากฏในวัสดุทั่วไป เช่น มิเตอร์
นํ้า/ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 373,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ อบต. และที่อยู่ในความดูแลของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 6,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของ อบต. และที่อยู่ในความดูแลของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ อบต. และที่อยู่ในความดูแลของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 87,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

งบลงทุน รวม 266,340 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 55,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงการซ่อม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ  ฯลฯ  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 211,340 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 211,340 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง รวมถึงจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบสํารวจประเมิน และประมวลผลข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 116 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 โครงการที่ 22 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,821,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,013,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,013,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,670,520 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่ง
บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มีการปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบ
ด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 422,640 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  416,160
 บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  346,560 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  259,440 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน  225,720 บาท 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7
 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 255,600 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558 ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่ง หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558 ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่ง หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง
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งบดําเนินงาน รวม 791,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง อําเภอศรีประ
จันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล       
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
     เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่า
บ้านของข้าราชการท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 435,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ใน ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
วัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มี
สิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 270,000 บาท
     เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง เป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 / ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ์ 2561 / ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 1 

โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 4,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 112
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 2
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โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) จํานวน 600 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการบริการประชาชนในวันหยุด
ราชการ (วันเสาร์) ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 112
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 3 

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก 
(ช่วงพักเที่ยง)

จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนและให้บริการในเชิงรุก (ช่วงพักเที่ยง) ได้แก่ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 112
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 5 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ               ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 111,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการของส่วนการ
ศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง  ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ  เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร เช่น เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา นํ้ามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 6,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี สําหรับรถจักรยานยนต์ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ แผ่นซี
ดี เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก. จํานวน 16,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก
. จํานวน 3 ตู้ ซึ่งกําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 120 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา นํ้ามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น นํ้ายาเคมีดับเพลิง สาย
ส่งนํ้า ข้อต่อต่าง ๆ ท่อดูด ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 209,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 209,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 209,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 100
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ ได้แก่ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 101
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 6

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 101
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 7

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) จํานวน 200,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัสดุ/สิ่งของหรือเงินช่วยเหลือ
ตามที่กฎหมายกําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 100
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 2 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,849,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,376,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,376,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,334,880 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่ง
บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มีการปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบ
ด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 416,160 บาท
- นักสันทนาการ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 336,360 บาท
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 342,720 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 239,640 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7
 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง

งบดําเนินงาน รวม 451,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 / หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง อําเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล       
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท
     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ใน ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
วัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มี
สิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ               ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 101,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการของส่วนการ
ศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง  ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ  เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร เช่น เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทนถาวร เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือน
ภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ                     
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ใน อบต. ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้าจาน
รอง กระจกเงา นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น ถาด โอ่งนํ้า มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระติกนํ้า
ร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม อ่างล้าง
มือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
โอ, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
ภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ แผ่นซี
ดี เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในวัสดุทั่วไป เช่น มิเตอร์
นํ้า/ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต.
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต.
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่า
ใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน จํานวน 7,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นวมทํางาน ขา 5 แฉก ปรับสูงตํ่า
ได้ จํานวน 2 ตัว ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 จึงกําหนดตามราคาตลาด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 124 
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก. จํานวน 5,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก
. จํานวน 1 ตู้ ซึ่งกําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 22,74 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 124 

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก สี
ครีม จํานวน 1 ตัว ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 จึงกําหนดตามราคาตลาด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 124

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงการซ่อม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,146,040 บาท
งบบุคลากร รวม 936,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 936,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 816,440 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน
ขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบด้วยตําแหน่งครู (คศ
.1-2) จํานวน 3 อัตรา
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558 ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่ง หรือตามที่กฎหมายกําหนด
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558 ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่ง หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบดําเนินงาน รวม 1,489,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง         
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าใช้สอย รวม 699,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าบัตรเข้า
ชมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 / หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10
 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่
พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของ
รัฐนั้น / หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของ
รัฐ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 107
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 4 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น จํานวน 200,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถิ่นไทย ผ่านการเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.4/ว 3987 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง การขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น
ไทย ผ่านมาเล่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 109
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 300,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง) 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 6 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบ
อาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบ
อาหาร (ปรุงสําเร็จ)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 108
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 7
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 169,800 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง โดยจัดเป็นค่าใช้
จ่ายดังนี้
- ค่าหนังสือ อัตรา 200 บาท/ปี จํานวน 60 คน จํานวน 12,000.- บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา 200 บาท/ปี จํานวน 60 คน จํานวน 12,000
.- บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/ปี จํานวน 60
 คน จํานวน 18,000.- บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา 430 บาท/ปี จํานวน 60
 คน จํานวน 25,800.- บาท
- ค่าสื่อการเรียนการสอน อัตรา 1,700 บาท/ปี จํานวน 60
 คน จํานวน 102,000.- บาท
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว / หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 107
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 750,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตําบลมดแดง และให้กับนักเรียน สังกัด สพฐ
. ในเขตตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 109
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 9
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งบลงทุน รวม 519,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 64,800 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงได้กําหนดไว้ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (หน้า 20,73
) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 124 

โต๊ะโรงอาหารเด็ก จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็ก ขนาด 6 ที่นั่ง จํานวน 6
 ชุด ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 จึงกําหนดตามราคาตลาด โดย 1 ชุด ประกอบ
ด้วย
- โต๊ะ ขนาดโต๊ะหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 120 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึงหน้าโต๊ะ 50 เซนติเมตร แผ่น
หน้าโต๊ะทําจากวัสดุฟอร์ไมก้าสีขาว โครงวัสดุทําจากเหล็ก จํานวน 1 ตัว
- เก้าอี้ ขนาดที่นั่งกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 31
 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 32 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึง
หลังพิง 55 เซนติเมตร แผ่นรองนั่งและหลังพิงทําจากวัสดุฟอร์ไมก้าสี
ขาว โครงวัสดุทําจากเหล็กจํานวน 6 ตัว 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 124 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 435,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 435,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,200,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ
. ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ได้แก่ โรงเรียนวัดเสาธง
ทอง โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ และโรงเรียนวัด
วังพลับใต้ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 108
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,422,440 บาท

งบบุคลากร รวม 838,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 838,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 676,440 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่ง
บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มีการปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบ
ด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 396,000 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  280,440 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7
 มีนาคม พ.ศ. 2559  
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558 ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่ง หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่ง หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 / หนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง
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งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง อําเภอศรีประ
จันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล       
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท
     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ใน ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
วัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มี
สิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ               ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการของสํานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง  ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ วัสดุสิ้น
เปลือง หรือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น กระดาษ แบบ
พิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน สมุด
ประวัติข้าราชการ ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทน เช่น พระบรมฉายา
ลักษณ์ ตาชั่งขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบ
กระดานดํา เก้าอี้พลาสติก กระเป๋า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม อ่างล้าง
มือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  16:53:01 หน้า : 33/55



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ แผ่นซี
ดี เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่อน (บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตู้ ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 จึงกําหนด
ตามราคาท้องถิ่น
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 123 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 5,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก
. จํานวน 1 ตู้ ซึ่งกําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 123 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 46,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงการซ่อม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้
รับเงินค่าตอบแทน จํานวน 2 คน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน หรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 241,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 49,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับให้ความ
รู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ    
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 99
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 8
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โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 49,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
แผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 99
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 9

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน ได้แก่ ค่านํ้ามันแก๊สโซล์ฮอล ค่านํ้ามัน
ดีเซล ค่าถ่านไฟฉาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ 
     เป็นไปตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ประกาศกรม
ควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤดูฝนของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 98
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 5

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือง
ให้กับผู้ด้อยโอกาส เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการดําเนินงานโครงการ
◌ิ     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 99
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 6
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง นโยบายการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์ฯ / หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฯ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 98
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 4

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 99
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 7

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 2,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูง
อายุ ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การดําเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 102
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 2
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โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้
พิการ ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในการดําเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 102
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,664,480 บาท

งบบุคลากร รวม 979,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 979,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 937,080 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง ทั้งนี้ให้
จ่ายตามคําสั่งบรรจุแต่งตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มีการ
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด ประกอบด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)       จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 442,680 บาท
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 259,440 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  234,960 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7
 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง
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งบดําเนินงาน รวม 663,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง อําเภอศรีประ
จันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล       
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ใน ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
วัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มี
สิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 142,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชน สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ตาชั่งขนาดเล็ก เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดานดํา เก้าอี้พลาสติก กระเป๋า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม อ่างล้าง
มือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา นํ้ามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ แผ่นซี
ดี เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่ปรากฏในวัสดุทั่วไป เช่น มิเตอร์
นํ้า/ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต จํานวน 11,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่อน (บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 จึงกําหนด
ตามราคาท้องถิ่น
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 122 

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 11,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก
. จํานวน 2 ตู้ ซึ่งกําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 122 

งานไฟฟ้าถนน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งานสวนสาธารณะ รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต
. เช่น สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดิน ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 710,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ใน ประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
วัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
หมัดทําแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 58
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 1 
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ใน อบต. ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้าจาน
รอง กระจกเงา นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เช่น หม้อ ถัง ถาด แก้วนํ้า กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกนํ้า
ร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา นํ้ามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 19,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 14,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 14,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมตําบล จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการประชุมประชาคมตําบล ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วย
งานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 103 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 3

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน จํานวน 6,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 103 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 2

โครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปร่งใสในการทํางานส่งต่อข่าวสารสู่
ชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปร่ง
ใสในการทํางานส่งต่อข่าวสารสู่ชุมชน ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
 / พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติข่าวมูลข่าวสารของราช
การ พ.ศ. 2540
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 103 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 5
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

บอร์ดสําหรับจัดนิทรรศการ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดสําหรับจัดนิทรรศการ ขนาด 1.20 x 1.80
 เมตร พื้นบอร์ดทําจากกํามะหยี่สีนํ้าเงิน ใช้งานได้ 2 หน้า โครงกรอบทํา
จากอลูมิเนียม มีล้อเคลื่อนที่ได้ จํานวน 1 บอร์ด ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 จึงกําหนด
ตามราคาตลาด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 121 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการถักโคเชต์และนิตติ้ง จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการถักโคเชต์และนิตติ้ง
 ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ           
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 105 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 14

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย ได้แก่ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 104 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 7
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โครงการฝึกอบรมสตรีเพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมสตรีเพื่อส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ          
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 104 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 10

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 104 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 8

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูง
อายุ ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วันพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 104 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 11
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โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัว
เรือน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ          
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 105 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 12

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
จักสาน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ           
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 105 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 โครงการที่ 13

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาตําบลมดแดงต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการกีฬาตําบลมดแดงต้านยาเสพ
ติด ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน นํ้าดื่ม/นํ้าแข็ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าบํารุงสถาน
ที่ ค่านํ้า/ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารื้อถอน ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 111
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 8
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โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือน จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัว
เรือน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2560
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 110
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 2

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
เยาวชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2560
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 110
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทําบายศรี ค่าจ้าง
เหมาวงดนตรีไทย ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างจัดเตรียมเครื่องพิธีกรรมทําขวัญ
ข้าว ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่าย           
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลส่ง
เสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัด
งานประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 111
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,580,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,580,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,580,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นางสาวสุชิน วรรธนบูรณ์ ถึงบริเวณที่นานางรําพึง จําปาเงิน หมู่ที่ 3

จํานวน 294,000 บาท

     เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นางสาวสุชิน วรรธนบูรณ์ ถึงบริเวณที่นานางรําพึง จําปาเงิน หมู่ที่ 3
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต
.กําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 76
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 50

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายจําเนียร หนูทอง ถึงบริเวณคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 7

จํานวน 328,300 บาท

     เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายจําเนียร หนูทอง ถึงบริเวณคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 7 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 92
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 124

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงบริเวณที่นานายอํานาจ หรุ่มเรืองวงษ์ หมู่ที่ 6

จํานวน 278,600 บาท

     เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงบริเวณที่นานายอํานาจ หรุ่มเรืองวงษ์ หมู่ที่ 6
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต
.กําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 86
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 96

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวน
มะม่วงนายสวรรค์ เทพทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ที่ 1

จํานวน 250,100 บาท

     เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนมะม่วงนายสวรรค์ เทพ
ทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 540.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 64
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 4
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวฯสวน
มะม่วงนายไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณที่นานายประดิษฐ์ ผลวงษ์ หมู่ที่ 4

จํานวน 345,800 บาท

     เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวน
มะม่วงนายไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณที่นานายประดิษฐ์ ผลวงษ์ หมู่ที่ 4
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต
.กําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 81
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 75

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิ
ชาญ บุตรศรีขาว ถึงทางแยกบริเวณที่นานางพะนอ สอดศรี หมู่ที่ 5

จํานวน 272,200 บาท

     เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนาย
วิชาญ บุตรศรีขาว ถึงทางแยกบริเวณที่นานางพะนอ สอดศรี หมู่ที่ 5
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต
.กําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 85
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 91

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 811,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 26,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ          
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 56 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 โครงการที่ 31

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกเหมืองส่งนํ้าจากที่นานางพยัพ แปลงแย้ม ถึงคันบ่อบริเวณที่
นานายจําปี นํ้าค้าง หมู่ที่ 2

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อขุดลอกเหมืองส่งนํ้า จากบริเวณที่นานางพยัพ แปลงแย้ม ถึงคัน
บ่อบริเวณที่นานายจําปี นํ้าค้าง หมู่ที่ 2 ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.00
 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 450.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 495 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 51
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 10
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 63 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 โครงการที่ 2

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,071,060 บาท

งบกลาง รวม 11,071,060 บาท
งบกลาง รวม 11,071,060 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 28,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตาม
กฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที่องค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดงจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2563
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง ในปีงบประมาณ 2563 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 / ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 / หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายให้
ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 150,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เป็นผู้ดําเนินการบริหารกิจการ
ประปา ภายในตําบล 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ข้อ 12 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หน้า 106 โครงการที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง  
     เป็นไปพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542 มาตรา 16 / ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หน้า 106 โครงการที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หน้า 106 โครงการที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 60,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่จําเป็นตามความ
เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลมดแดง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้งบ
ประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิด    สาธารณภัยขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
การจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผลงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.2/ว3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง เงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ข้อ 8 (2))              
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 106
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 4 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี
พนักงานส่วนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความ
ตาย พ.ศ. 2560 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 181,560 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ให้ อบต.หักเงินจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ในอัตราร้อยละ ๑ ทั้งนี้มิให้นํารายรับประเภท
ธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
ด้วย (ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่รวมรายรับ
ประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน (18,156,000 x 1% = 181,560 บาท) 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
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ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

363,600 579,600

57,420 81,420

937,080 4,987,920 8,752,760

42,000 174,000 300,000

8,400 120,000 193,400

50,000 30,000 249,000

240,000 240,000

3,000 35,000 45,000

800,000 700,000 2,000,000

20,000 20,000

200,000 200,000

30,000 200,000 300,000

1,000 1,000

1,000 1,000
โครงการ อบต.มดแดงรว่มใจ

ห่วงใยผูพ้กิาร

30,000 40,000

โครงการ อบต.มดแดงรว่มใจ

ดแูลผูส้งูอายุ

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ

เลือกต ัง้

380,000 120,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ
2,000 5,000

5,000 60,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

149,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่เชา่บา้น

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ

676,440 2,151,320

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 108,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 12,000

เงนิเดอืนพนกังาน

งบบุคลากร



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

150,000

49,000

49,000

270,000 270,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พชัร

สธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง (วนัแมแ่ห่งชาต)ิ

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ

 ตามพระราชด ารขิองสมเด็จพระ

กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

49,000

โครงการควบคมุโรคขาดสาร

ไอโอดนีตามพระราชด ารขิอง

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

49,000

โครงการกีฬาต าบลมดแดงตา้น

ยาเสพตดิ
150,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

3,500 3,500

4,000 4,000

600 600

3,000 3,000

1,000 1,000

20,000 20,000

10,000 10,000

6,000 6,000

10,000 10,000

13,500 13,500

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมสตรีเพือ่

สง่เสรมิอาชีพพฒันาเศรษฐกจิใน

ชุมชน

โครงการฝึกอบรมธรรมะ

โครงการฝึกอบรมความรูท้าง

กฎหมายท ั่วไป

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืช

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง

โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย

โครงการฝึกอบรมการถกัโคเชต์

และนิตติง้

โครงการปรบัขยายเวลาการ

ให้บรกิารประชาชนและการ

ให้บรกิารในเชงิรุก (ชว่งพกัเทีย่ง)

โครงการประชุมประชาคมต าบล

โครงการบรกิารประชาชนใน

วนัหยุดราชการ (วนัเสาร์)

โครงการบรกิารประชาชน

จดัเก็บภาษีนอกสถานที่

โครงการเชดิชูเกียรตพินกังาน

สว่นต าบลและพนกังานจา้งของ

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

 ผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรมใน

การปฏบิตัริาชการและให้บรกิาร

ประชาชนดเีดน่

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

30,000

10,000 10,000

10,000

3,000 3,000

50,000

3,000 3,000

3,000 3,000

10,000 10,000

6,000 6,000

20,000 20,000

200,000
โครงการสง่เสรมิการเรียนรูเ้ด็ก

ปฐมวยั ทอ้งถิน่ไทย ผา่นการเลน่
200,000

โครงการสง่เสรมิการคดัแยกขยะ

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลมด

แดง

โครงการเวทปีระชาคมหมูบ่า้น 

เพือ่พฒันาทอ้งถิน่และชุมชน

โครงการวนัคลา้ยวนัพระบรม

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอ

ดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

(วนัชาต ิและวนัพอ่แห่งชาต)ิ

โครงการรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตุ

ชว่งเทศกาลสงกรานต์

โครงการรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตุ

ชว่งเทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคไขเ้ลือดออกและไข้

ซกิา้อยา่งย ั่งยืน

50,000

โครงการรณรงค์การเฝ้าระวงั

และป้องกนัอคัคภียัในชว่งฤดแูลง้

โครงการเยาวชนใสใ่จความ

ปลอดภยัในครวัเรือน
10,000

โครงการเพือ่ปกป้องสถาบนั

ส าคญัของชาตฯิ

โครงการพฒันาการเรียนรูข้อง

เด็กปฐมวยั
30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

5,000 5,000

15,000 15,000

10,000

10,000 10,000

1,000

20,000 20,000

10,000

300,000

169,800

50,000

โครงการสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ 

เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควฒันวรขตัตยิราชนารี

50,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (คา่จดัการ

เรียนการสอน)

169,800

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา
300,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพให้กบั

เยาวชน
10,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพกลุม่จกั

สาน

โครงการสง่เสรมิสขุอนามยัใน

บา้นเรือนให้กบัผูด้อ้ยโอกาส
1,000

โครงการสง่เสรมิวนิยัการออมใน

ครวัเรือน

โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมและ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่
10,000

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมของ

ผูส้งูอายุ

โครงการสง่เสรมิการออกก าลงั

กายเพือ่สขุภาพของคนในชุมชน

ต าบลมดแดง

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

42,000

5,000 5,000

200,000 200,000

10,000 10,000

150,000 150,000

30,000 95,000 205,000

50,000 20,000 30,000 100,000

5,000 60,000 79,000

90,000 2,000 94,000

250,000 20,000 102,000 372,000

10,000 10,000

100,000 20,000 150,000

750,000

2,000 2,000 4,000

5,000 5,000 16,000

1,000 1,000 3,000

20,000 120,000 230,000วสัดสุ านกังาน 40,000 50,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,000

วสัดกุอ่สรา้ง 1,000 5,000

750,000

วสัดกุารเกษตร

วสัดงุานบา้นงานครวั 30,000

2,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,000 10,000

ค่าวสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ

คา่อาหารเสรมิ (นม)

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 60,000 20,000

โครงการอบรมและศกึษาดงูาน

โครงการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการให้ความชว่ยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน 

(สาธารณภยั)

โครงการแสดงนิทรรศการสรา้ง

ความโปรง่ใสในการท างานสง่ตอ่

ขา่วสารสูชุ่มชน

โครงการสบืสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม
42,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

1,000 2,000 6,000

87,000 87,000

6,500 11,500

270,000 390,000

30,000 30,000

10,000 10,000

7,000

64,800

5,500

5,500

16,500 22,000

11,000 11,000

11,000 11,000

4,500

20,000

5,000 5,000บอร์ดส าหรบัจดันิทรรศการ

โตะ๊โรงอาหารเด็ก 20,000

โตะ๊ท างาน 4,500

ตูเ้อกสาร 2 บานเปิด

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลือ่น 

(บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 

มาตรฐาน มอก.
5,500

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 5,500

64,800

ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บานเลือ่น (บาน

กระจก) ขนาด 5 ฟุต
5,500

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีน้วมท างาน 7,000

เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น

120,000

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000

ค่าสาธารณู ปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

คา่บรกิารโทรศพัท์

วสัดอุืน่ 3,000

ค่าวสัดุ

งบด าเนินงาน



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

55,000 106,000

294,000 294,000

328,300 328,300

278,600 278,600

250,100 250,100

345,800 345,800

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากถนน คสล.เดมิ 

บรเิวฯสวนมะมว่งนายไพเราะ 

นวมทอง ถงึบรเิวณทีน่านาย

ประดษิฐ์ ผลวงษ์ หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากถนน คสล.เดมิ 

บรเิวณทีน่านายชูชีพ พวงดอกไม้

 ถงึบรเิวณทีน่านายอ านาจ หรุม่

เรืองวงษ์ หมูท่ี ่6

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากถนน คสล.เดมิ 

บรเิวณทีน่านางสาวสชุนิ วรรธน

บรูณ์ ถงึบรเิวณทีน่านางร าพงึ 

จ าปาเงนิ หมูท่ี ่3

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากถนน คสล.เดมิ 

บรเิวณทีน่านายจ าเนียร หนูทอง 

ถงึบรเิวณคนัคลอง 2 ซา้ย สองพี่

น้อง หมูท่ี ่7

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากถนน คสล.เดมิ 

บรเิวณสวนมะมว่งนายสวรรค์ 

เทพทอง ถงึคนับงึวงัพลบั หมูท่ี ่1

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์
46,000 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์



แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิาร งาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  11:47:12

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การ ศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

272,200 272,200

811,000 211,340 1,457,340

20,000 20,000

30,000 30,000

1,200,000

36,000 2,580,000 109,000 2,466,480 2,000 259,000 10,579,400 35,086,300รวม 11,071,060 180,000 1,807,440 5,995,920

อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 

โรงเรียนสงักดั สพฐ.
1,200,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการส ารวจความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารทีม่ตีอ่การ

ให้บรกิารขององค์การบรหิาร

สว่นต าบลมดแดง

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่

โครงการขดุลอกเหมอืงสง่น ้าจาก

ทีน่านางพยพั แปลงแยม้ ถงึคนั

บอ่บรเิวณทีน่านายจ าปี น ้าคา้ง 

หมูท่ี ่2

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง
435,000

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากถนนลาดยาง

บรเิวณบา้นนายวชิาญ บตุรศรี

ขาว ถงึทางแยกบรเิวณทีน่านาง

พะนอ สอดศรี หมูท่ี ่5

งบลงทุน



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 803.19 1,612.25 1,940.37 1,500.00 1,500.00 
  (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 803.19 1,612.25 1,940.37 1,500.00 1,500.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 390,687.00 462,743.00 427,213.00 649,500.00 499,500.00 
  (1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 200,000.00 180,000.00 150,000.00 250,000.00 150,000.00 
  (2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค 
      หรือการพาณิชย์ 

- - - 50,000.00 50,000.00 

  (3) รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์ 190,687.00 282,743.00 277,213.00 299,500.00 299,500.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - - - - - 
  (1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - - - - - 

รวมรายรับ 391,490.19 464,355.25 429,153.37 601,000.00 501,000.00 

 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งบกลาง 2,610.00 3,460.00 2,360.00 3,510.00 3,510.00 
งบบุคลากร - - - - - 
งบด าเนนิการ 361,724.48 446,475.02 361,500.32 540,000.00 462,490.00 
งบลงทุน 3,959.00 - 16,000.00 57,490.00 35,000.00 
งบรายจา่ยอื่น - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวมรายจ่าย 368,293.48 449,935.02 379,860.32 601,000.00 501,000.00 
 

 
 
 
 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 501,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 501,000 บาท

ค่าจําหน่ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า จํานวน 299,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับประมาณการรายรับของปีที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอ ศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  12:10:53 หน้า : 1/1



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  501,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 462,490 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน หรือค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในประเภทนี้ หรือ
อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562                 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ               ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 42,490 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการของกิจการประปา องค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง  ทั้งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทน เช่น เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบ
กระดานดํา เก้าอี้พลาสติก กระเป๋า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอ ศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2562  12:12:28 หน้า : 1/3



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,990 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู จอบ เสียม ค้อน ครีม ท่อนํ้าบาดาล ท่อ
นํ้า และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ หรืออื่น ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี สําหรับรถจักรยานยนต์ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ฯลฯ หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่ปรากฏในวัสดุทั่วไป เช่น มิเตอร์
นํ้า/ไฟฟ้า หัววาล์ว ฯลฯ และ อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้ากิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้
จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
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งบลงทุน  เป็นเงิน 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงการซ่อมแซม บํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

     เป็นรายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

งบกลาง  เป็นเงิน 3,510 บาท
งบกลาง รวม 3,510 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 3,510 บาท
     เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําข้อบัญญัติแยกจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี โดยไม่ต้องนํามาประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบประมาณทั่ว
ไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การมารวมในการคํานวณอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบเฉพาะ
การ (ประมาณการรายรับงบเฉพาะการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ไม่รวมประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะ
การ 351,000 x 1% = 3,510 บาท)
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
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