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องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ี 
 
 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,075,717.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,515,263.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,667,300.72 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 49,357.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 30,443,352.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 251,470.60 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 209,759.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 207,878.81 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 100.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,235,940.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 15,538,204.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,895,939.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,541,723.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,983,120.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,957,006.37 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,295,610.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,118,480.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,847,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการประปาของ อบต.มดแดง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 341,123.33 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 251,800.27 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 273,553.31 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 91,184.44 บาท

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

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 519,435.81 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 235,174.55 254,000.00 254,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 218,126.60 293,300.00 288,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 178,667.44 201,200.00 210,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 500.00 55,800.00 32,800.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 632,468.59 814,300.00 795,300.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,827,866.28 15,120,000.00 16,055,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,827,866.28 15,120,000.00 16,055,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 15,463,839.00 16,770,850.00 17,770,650.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,463,839.00 16,770,850.00 17,770,650.00

รวม 31,924,173.87 32,705,150.00 34,620,950.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,410,953.00 10,804,140.00 11,537,500.00

งบบุคลากร 9,261,853.00 10,676,220.00 11,088,240.00

งบดําเนินงาน 5,687,988.32 7,861,290.00 7,190,110.00

งบลงทุน 2,163,502.00 1,903,500.00 3,475,100.00

งบรายจ่ายอืน 16,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,230,100.00 1,430,000.00 1,300,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 27,770,396.32 32,705,150.00 34,620,950.00

รวม 27,770,396.32 32,705,150.00 34,620,950.00



องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

อ าเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสุพรรณบุรี

เรื่อง

ของ

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แผนงานงบกลาง 11,537,500

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 34,620,950

บนัทกึหลกัการและเหตุผล

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2,686,610

แผนงานการเกษตร 11,600

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 89,300

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 50,000

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานสาธารณสขุ 1,461,780

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,201,080

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 367,440

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 5,376,840

ด้าน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 10,836,800

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

อ าเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสพุรรณบรีุ

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย



5,351,640 7,057,440

2,052,720 2,052,720

3,298,920 5,004,720

1,977,360 2,809,360

127,000 254,000

1,242,360 1,802,360

235,000 350,000

373,000 403,000

900,000 940,000

625,200 665,200

274,800 274,800

30,000 30,000

30,000 30,000

8,259,000 10,836,800

50,000 367,440

0 317,440

50,000 50,000

50,000 367,440                                       รวม 317,440

งบด าเนินงาน 317,440

    คา่ใช้สอย 317,440

    คา่วสัดุ 0

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ

รกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

และระงบัอคัคีภยั
รวมงบ

    รายจา่ยอืน่ 0

                                       รวม 2,577,800

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

    คา่ครุภณัฑ์ 40,000

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0

งบรายจ่ายอืน่ 0

    คา่วสัดุ 115,000

    คา่สาธารณูปโภค 30,000

งบลงทุน 40,000

งบด าเนินงาน 832,000

    คา่ตอบแทน 127,000

    คา่ใช้สอย 560,000

งบบุคลากร 1,705,800

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,705,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

อ าเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสพุรรณบรีุ

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั รวมงบ



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

อ าเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสพุรรณบรีุ

1,331,640 2,235,840

1,331,640 2,235,840

445,000 1,731,000

33,000 33,000

250,000 686,000

87,000 937,000

75,000 75,000

210,000 210,000

10,000 10,000

200,000 200,000

0 1,200,000

0 1,200,000

1,986,640 5,376,840

    เงนิอดุหนุน 1,200,000

                                       รวม 3,390,200

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0

งบเงนิอุดหนุน 1,200,000

    คา่วสัดุ 850,000

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบด าเนินงาน 1,286,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 436,000

รวมงบ

งบบุคลากร 904,200

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 904,200

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศกึษา



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

อ าเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสพุรรณบรีุ

815,880 815,880

815,880 815,880

415,000 480,000

20,000 20,000

360,000 425,000

35,000 35,000

65,900 65,900

65,900 65,900

0 100,000

0 100,000

1,296,780 1,461,780

2,000

2,000

2,000

    คา่ใช้สอย 2,000

                                       รวม 2,000

งาน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์
รวมงบ

งบด าเนินงาน 2,000

    เงนิอดุหนุน 100,000

                                       รวม 165,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบเงนิอุดหนุน 100,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 65,000

    คา่วสัดุ 0

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 65,000

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน่
รวมงบ

แผนงานสาธารณสุข



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

อ าเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสพุรรณบรีุ

979,080 0 0 979,080

979,080 0 0 979,080

481,100 5,000 600,000 1,186,100

13,000 0 0 13,000

281,100 0 360,000 641,100

187,000 5,000 240,000 532,000

35,900 0 0 35,900

35,900 0 0 35,900

1,496,080 5,000 600,000 2,201,080

20,000 89,300

20,000 89,300

20,000 89,300                                        รวม 69,300

รวมงบ

งบด าเนินงาน 69,300

    คา่ใช้สอย 69,300

                                       รวม 100,000

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้ง

ความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน

    คา่วสัดุ 100,000

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบด าเนินงาน 100,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่

ปฏกิูล

แผนงานเคหะและชุมชน



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

อ าเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสพุรรณบรีุ

40,000 50,000

40,000 50,000

40,000 50,000

463,310

463,310

2,223,300

2,223,300

2,686,610

6,600 11,600

6,600 11,600

6,600 11,600

งบด าเนินงาน 5,000

    คา่ใช้สอย 5,000

                                        รวม 5,000

งาน

งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ รวมงบ

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,223,300

                                       รวม 2,686,610

แผนงานการเกษตร

งบด าเนินงาน 463,310

    คา่ใช้สอย 463,310

งบลงทุน 2,223,300

                                       รวม 10,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมงบ

รวมงบ

งบด าเนินงาน 10,000

    คา่ใช้สอย 10,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

อ าเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสพุรรณบรีุ

11,537,500

11,537,500

11,537,500

งบกลาง 11,537,500

    งบกลาง 11,537,500

                                       รวม 11,537,500

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ







ปี 2559 ปี 2560

120,815.00 124,188.75 8.00

92,580.35 72,697.80 -11.11

36,484.00 38,288.00 0.00

249,879.35 235,174.55

776.00 756.60 0.00

0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 100.00

188,370.00 195,810.00 0.00

240.00 220.00 0.00

0.00 1,120.00 0.00

1,120.00 0.00 0.00

900.00 700.00 0.00

0.00 500.00 -50.00

942.00 0.00 -49.00

30,340.00 19,020.00 -40.00

0.00 0.00 -50.00

222,688.00 218,126.60

249,891.76 178,667.44 4.37

249,891.76 178,667.44

0.00 100.00 0.00

78,500.00 0.00 -40.00     คา่ขายแบบแปลน 104,700.00 50,000.00 % 30,000.00

     เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้ 237.00 300.00 % 300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 239,621.65 201,200.00 210,000.00

     ดอกเบีย้ 239,621.65 201,200.00 % 210,000.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 216,214.80 293,300.00 288,500.00

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 10,000.00 % 5,000.00

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 200.00 50,000.00 % 30,000.00

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 20,760.00 20,000.00 % 10,200.00

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 8,670.00 10,000.00 % 5,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 360.00 600.00 % 600.00

     คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม 0.00 0.00 % 0.00

     คา่ธรรมเนียมค าขอรบัใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม 0.00 1,200.00 % 1,200.00

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การ

โฆษณา
400.00 500.00 % 500.00

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 185,010.00 200,000.00 % 200,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 % 30,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 0.00 % 5,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 814.80 1,000.00 % 1,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 226,482.54 254,000.00 254,000.00

     ภาษีป้าย 31,228.00 39,000.00 % 39,000.00

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 91,214.25 90,000.00 % 80,000.00

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 104,040.29 125,000.00 % 135,000.00

หมวดภาษีอากร

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง



ปี 2559 ปี 2560

รายรบัจรงิ ประมาณการ
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รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

250.00 400.00 0.00

1,125.00 0.00 -60.00

79,875.00 500.00

11,798.00 0.00 0.00

11,798.00 0.00

330,044.08 417,675.28 5.00

7,586,780.71 7,969,929.78 0.00

2,377,075.21 2,321,047.16 4.35

72,535.08 60,988.12 0.00

1,113,538.00 1,122,959.33 -100.00

2,395,229.39 2,706,199.85 87.80

6,850.00 5,850.00 0.00

92,063.39 106,675.49 42.86

51,882.73 51,830.27 0.00

1,147,278.00 1,063,701.00 7.84

0.00 1,010.00 100.00

0.00 0.00 0.00

15,173,276.59 15,827,866.28

5,483,287.00 15,463,839.00 5.96

5,483,287.00 15,463,839.00

21,470,695.70 31,924,173.87รวมทุกหมวด 21,613,272.95 32,705,150.00 34,620,950.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 6,652,457.00 16,770,850.00 17,770,650.00

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ

ถา่ยโอนเลือกท า
6,652,457.00 16,770,850.00 % 17,770,650.00

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,173,559.96 15,120,000.00 16,055,000.00

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 10,000.00 % 10,000.00

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 0.00 0.00 % 5,000.00

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ
755,953.00 1,020,000.00 % 1,100,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 67,719.37 70,000.00 % 70,000.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 68,253.21 70,000.00 % 100,000.00

     คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้ 0.00 10,000.00 % 10,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 1,968,148.73 2,050,000.00 % 3,850,000.00

     ภาษีสรุา 1,142,518.90 1,100,000.00 % 0.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 81,209.59 90,000.00 % 90,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 2,292,155.88 2,300,000.00 % 2,400,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,313,458.87 8,000,000.00 % 8,000,000.00

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 484,142.41 400,000.00 % 420,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 10,000.00 % 10,000.00

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 104,937.00 55,800.00 32,800.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 5,000.00 % 2,000.00

     คา่รบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 0.00 500.00 % 500.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 34,620,950   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 254,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 135,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 39,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 288,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เพิมจากปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เพิมจากปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,200 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 210,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 210,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 32,800 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,055,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 420,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,850,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 17,770,650 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 17,770,650 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองด้วยดูจากข้อมูลทีจัด
เก็บได้ในปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 511,462.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 41,914.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,914.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,368,000.00 1,368,000.00 1,368,000.00 1,368,000.00 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,049,690.00 2,052,720.00 2,052,720.00 2,052,720.00 2,052,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,456,579.00 2,817,421.00 2,740,246.00 2,918,600.00 4.4 % 3,046,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 126,000.00 130,500.00 132,000.00 132,000.00 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,702,579.00 3,067,921.00 2,992,246.00 3,170,600.00 3,298,920

รวมงบบุคลากร 4,752,269.00 5,120,641.00 5,044,966.00 5,223,320.00 5,351,640

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์    จังหวัดสุพรรณบุรี
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 123,800.00 0.00 120,000.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 38,500.00 38,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 58,337.50 48,405.25 38,496.25 55,000.00 9.09 % 60,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 220,637.50 86,905.25 200,496.25 112,000.00 127,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 371,982.49 431,580.49 482,110.00 550,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 630,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 9,550.00 7,525.00 7,575.00 10,000.00 150 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 158,364.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการวันพ่อแห่งชาติ 98,948.80 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(4)โครงการวันแม่แห่งชาติ 7,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(5)โครงการเพือปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ 19,380.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(6)โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการอบรม
คุณธรรม และจริยธรรมฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 566.67 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 209,146.00 138,522.00 254,890.00 -60.77 % 100,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนืองในวโรกาสพระ
ชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 
2558

0.00 58,695.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่ง
ชาติ)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่ง
ชาติ) ประจําปี พ.ศ. 2559

0.00 6,138.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -41.67 % 3,500

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทัว
ไป 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมธรรมะ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 35 % 13,500

โครงการเพือปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติฯ 0.00 15,707.00 17,601.30 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการรวมใจภักดิ รักสามัคคี สดุดีพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการศึกษาดูงานเพือเพิมพูนทักษะ
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0.00 0.00 68,980.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -25 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,345.50 4,324.63 31,085.43 70,000.00 -56.63 % 30,360

รวมค่าใช้สอย 826,920.79 733,116.12 745,873.73 1,250,890.00 1,242,360
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,719.55 73,155.00 107,046.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 25,807.66 3,055.92 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,558.90 11,530.00 14,725.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 2,193.50 8,592.10 20,000.00 -75 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00 100 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 42,100.80 35,995.70 52,117.90 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 24,957.08 5,000.00 -60 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,730.00 25,200.00 29,090.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 977.98 5,000.00 -60 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 134,109.25 173,881.86 250,561.98 292,000.00 235,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 211,749.33 232,279.06 192,457.86 300,000.00 -10 % 270,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,145.00 4,480.00 3,190.00 5,000.00 30 % 6,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,588.44 7,671.90 6,306.83 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,285.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 49,243.60 76,893.76 85,257.60 90,000.00 -3.89 % 86,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 276,011.37 321,324.72 287,212.29 405,000.00 373,000

รวมงบดําเนินงาน 1,457,678.91 1,315,227.95 1,484,144.25 2,059,890.00 1,977,360

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เครืองโทรสาร 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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เก้าอีนวมทํางาน 0.00 47,500.00 6,000.00 0.00 100 % 4,000

เก้าอีนวมสํานักงานพนักพิงสูง 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขก โครงไม้บุนวมฯ 
จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 
จํานวน 1 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจก
เลือนขนาด 5 ฟุตฯ จํานวน 2 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์  พร้อมเก้าอี 
จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองดูดฝุ่น 0.00 6,350.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
24000 บีทียู 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 8 x 120 
ซม. 2 หน้ามีขาตังมีล้อ 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีนวม 
(ระดับ3-6) จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะไม้สัก 0.00 199,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน (บานทึบ) 
ขนาด 3 ฟุต 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน (บานทึบ) 
ขนาด 5 ฟุต 0.00 9,000.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร มีทีกันเหล็ก 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ตู้โชว์ 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0 % 0

ตู้ไม้ 2 ลินชัก 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

ตู้ยาสามัญ 0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 0.00 0.00 0.00 16,500.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชัน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้พร้อมเก้าอีไม้ 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

โต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี 0.00 8,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับได้ชุบโคเมียม 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0 % 0

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

พัดลมโคจรติดเพดาน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิลแค๊บ

0.00 595,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 2,900.00 -100 % 0

จัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดเครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 0.00 0.00 475,300.00 490,000.00 0 % 490,000

ชุดเครืองเสียงเคลือนที 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

ไมโครโฟนแบบสาย 0.00 0.00 0.00 1,100.00 -100 % 0

ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,300

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลฯ 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 32 นิว 0.00 12,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อ 2 ก๊อก 0.00 10,170.00 0.00 0.00 0 % 0

ผ้าม่าน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 
เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2* 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิว 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว) ฯ

0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือปัมนําถังกลม ขนาด 205 แรง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 31,087.00 60,701.00 8,552.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,087.00 1,146,811.00 587,352.00 589,800.00 625,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

โครงการจัดซือทีดินจํานวน 367 ตาราง
วา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือทีดินบริเวณข้างเคียงทีทําการ อบต
.มดแดง 316,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าถมดิน

โครงการถมดิน บริเวณทีทําการ อบต.มด
แดง 0.00 0.00 0.00 255,900.00 -100 % 0

ถมดินภายในบริเวณทีทําการ อบต.มด
แดง 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

(1) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุ
บริเวณทีทําการ อบต.มดแดง 480,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 77,640.00 327,000.00 0.00 20,000.00 1,274 % 274,800

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 913,940.00 327,000.00 0.00 275,900.00 274,800

รวมงบลงทุน 976,027.00 1,473,811.00 587,352.00 865,700.00 900,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายอืน 513,831.00 18,000.00 16,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการทีมีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 513,831.00 18,000.00 16,000.00 30,000.00 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 513,831.00 18,000.00 16,000.00 30,000.00 30,000
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รวมงานบริหารทัวไป 7,699,805.91 7,927,679.95 7,132,462.25 8,178,910.00 8,259,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,085,230.00 1,253,871.00 1,307,340.00 1,432,200.00 6.12 % 1,519,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,844.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 121,440.00 126,360.00 131,520.00 136,800.00 -12.28 % 120,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,285,514.00 1,446,231.00 1,504,860.00 1,635,000.00 1,705,800

รวมงบบุคลากร 1,285,514.00 1,446,231.00 1,504,860.00 1,635,000.00 1,705,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 61,700.00 15,300.00 90,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 14,280.00 14,280.00 25,000.00 0 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 14,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 26,000.00 27,000.00 37,150.00 40,000.00 0 % 40,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 87,700.00 56,580.00 155,430.00 137,000.00 127,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 36,000.00 3,669.55 5,543.14 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 
2560

0.00 0.00 276,118.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,420.00 55,927.00 67,890.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทรัพย์สิน 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 241,960.00 0.00 410,000.00 -2.44 % 400,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ของ อบต.มดแดง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษี
นอกสถานทีและบริการประชาชนในวัน
หยุดราชการ ประจําปี 2557

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษี
นอกสถานทีและบริการประชาชนในวัน
หยุดราชการ ประจําปี 2558

16,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00 700.00 1,770.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 145,820.00 302,256.55 351,321.14 610,000.00 560,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,310.40 90,341.50 83,178.20 80,000.00 -12.5 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,486.36 1,711.88 1,625.42 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,080.00 12,540.00 13,130.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 47,876.76 104,593.38 97,933.62 135,000.00 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 9,315.00 24,381.00 8,218.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,315.00 24,381.00 8,218.00 50,000.00 30,000
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รวมงบดําเนินงาน 290,711.76 487,810.93 612,902.76 932,000.00 832,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีนวมทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

จัดซือเก้าอีนวมทํางาน 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 11,000.00 22,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 
จํานวน 3 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 0.00 0.00 0.00 11,000.00 100 % 22,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 % 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจกสูง 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนทึบสูง 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kvA 0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิว 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 5,500.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,300.00 58,000.00 62,300.00 89,800.00 40,000

รวมงบลงทุน 18,300.00 58,000.00 62,300.00 89,800.00 40,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 276,496.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 276,496.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 276,496.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,871,021.76 1,992,041.93 2,180,062.76 2,656,800.00 2,577,800

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 9,570,827.67 9,919,721.88 9,312,525.01 10,835,710.00 10,836,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,100.00 0.00 0.00 40,000.00 -62.5 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 15,970.50 16,604.50 11,590.50 40,000.00 -50 % 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 22,070.50 16,604.50 11,590.50 80,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 22,070.50 16,604.50 11,590.50 80,000.00 50,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง ได้แก่ สาย
ดับเพลิง จํานวน 2 เส้น และหัวฉีดปรับ
ฝอย จํานวน 1 อัน

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 72,070.50 16,604.50 11,590.50 80,000.00 50,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรม "อัคคีภัยป้องกันได้ 
ต้องใส่ใจไม่ประมาท" 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -57.8 % 8,440

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2560 0.00 0.00 19,724.10 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง
และฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
ประจําปี 2559

0.00 14,161.70 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2560 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2560 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) 0.00 4,834.52 0.00 100,000.00 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 18,996.22 25,724.10 132,000.00 317,440

รวมงบดําเนินงาน 0.00 18,996.22 25,724.10 132,000.00 317,440

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 18,996.22 25,724.10 132,000.00 317,440

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 72,070.50 35,600.72 37,314.60 212,000.00 367,440

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 644,196.00 726,166.00 668,621.00 1,029,000.00 25.33 % 1,289,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,273.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 646,469.00 726,166.00 668,621.00 1,071,000.00 1,331,640

รวมงบบุคลากร 646,469.00 726,166.00 668,621.00 1,071,000.00 1,331,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 54,000.00 0.00 62,455.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 54,000.00 0.00 62,455.00 25,000.00 33,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 143,200.00 85,500.00 90,000.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,354.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 30,830.00 31,069.00 160,000.00 -68.75 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 2,500.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 165,554.00 118,830.00 121,069.00 280,000.00 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,900.00 36,935.00 39,291.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,866.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,048.00 0.00 24,973.00 5,000.00 500 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -80 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,820.00 15,600.00 13,250.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 43,768.00 58,401.00 77,514.00 110,000.00 87,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 6,241.36 8,423.16 23,117.70 60,000.00 16.67 % 70,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 165.00 0.00 245.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,406.36 8,423.16 23,362.70 65,000.00 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบดําเนินงาน 269,728.36 185,654.16 284,400.70 480,000.00 445,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนวมทํางาน 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,000.00 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 29,000.00 210,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 267,079.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 267,079.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 267,079.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,183,276.36 911,820.16 953,021.70 1,580,000.00 1,986,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 704,360.00 743,700.00 5.45 % 784,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 58,474.00 0.00 54,060.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,710.00 0.00 3,866.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 60,184.00 0.00 762,286.00 863,700.00 904,200

รวมงบบุคลากร 60,184.00 0.00 762,286.00 863,700.00 904,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,416.54 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการหนูน้อยฟันสวย 5,440.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(4) โครงการออมทรัพย์ 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 285,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน ประจําปี 2559 0.00 375.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการโตไปไม่โกง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ศพด. อบต.มดแดง) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 0.00 0.00 14,980.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฟันสวย 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

โครงการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 235,140.00 470,000.00 -37.45 % 294,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 0.00 0.00 108,800.00 93,500.00 9.09 % 102,000

โครงการสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจาก
โรค 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

โครงการออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับ ศพด
. ของ อบต.มดแดง

0.00 263,040.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 322,916.54 263,415.00 358,920.00 754,500.00 436,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 679,827.68 551,538.80 620,758.32 850,000.00 0 % 850,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 2,663.23 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 679,827.68 551,538.80 623,421.55 850,000.00 850,000

รวมงบดําเนินงาน 1,002,744.22 814,953.80 984,341.55 1,604,500.00 1,286,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนวมทํางาน 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาพับได้ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

พัดลมโคจรติดเพดาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเสียงเคลือนที 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

จัดซือตู้ควบคุมไฟฟ้า 0.00 8,570.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรโข่ง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าม่าน 0.00 0.00 0.00 35,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 8,570.00 80,000.00 132,300.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า 0.00 10,004.50 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างรัวด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 0.00 0.00 44,800.00 0.00 0 % 0

โครงการเทพืน คสล. รอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง

0.00 0.00 310,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเสาธง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 75,004.50 354,800.00 11,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 83,574.50 434,800.00 143,300.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,204,000.00 1,155,840.00 1,200,100.00 1,200,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000

รวมเงินอุดหนุน 1,204,000.00 1,155,840.00 1,200,100.00 1,200,000.00 1,200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,204,000.00 1,155,840.00 1,200,100.00 1,200,000.00 1,200,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,266,928.22 2,054,368.30 3,381,527.55 3,811,500.00 3,390,200

รวมแผนงานการศึกษา 3,450,204.58 2,966,188.46 4,334,549.25 5,391,500.00 5,376,840

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 499,321.00 564,040.00 585,420.00 636,900.00 2.67 % 653,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 78,000.00 38.46 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 541,321.00 606,040.00 627,420.00 768,900.00 815,880

รวมงบบุคลากร 541,321.00 606,040.00 627,420.00 768,900.00 815,880

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,000.00 0.00 25,575.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000.00 7,600.00 7,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 26,000.00 7,600.00 32,575.00 20,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 238,319.37 273,829.36 288,000.00 300,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 1,950.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,456.33 5,312.00 2,620.00 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 246,175.70 279,141.36 292,570.00 380,000.00 360,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,870.00 15,585.00 23,421.00 38,000.00 -34.21 % 25,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 390.00 240.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,870.00 15,975.00 23,661.00 60,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 281,045.70 302,716.36 348,806.00 460,000.00 415,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน (บานทึบ) 
ขนาด 5 ฟุต 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2* 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 45,689.41 57,996.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,689.41 57,996.00 16,000.00 30,000.00 65,900

รวมงบลงทุน 45,689.41 57,996.00 16,000.00 30,000.00 65,900

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 102,108.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 102,108.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 102,108.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 970,164.11 966,752.36 992,226.00 1,258,900.00 1,296,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกําเนิดสุนัข 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ชาติ 0.00 2,225.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รับรองพืนทีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รับรองพืนทีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2560

0.00 0.00 9,934.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ

0.00 4,349.10 2,503.10 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 6,574.10 12,437.10 60,000.00 65,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 6,574.10 12,437.10 60,000.00 65,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 45,000.00 52,500.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000.00 52,500.00 0.00 70,000.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000.00 52,500.00 0.00 70,000.00 100,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 45,000.00 59,074.10 12,437.10 130,000.00 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,015,164.11 1,025,826.46 1,004,663.10 1,388,900.00 1,461,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต.มดแดง ห่วยใยใส่ใจผู้สูง
อายุ ประจําปีงบประมาณ 2559 0.00 300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้
พิการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

โครงการพัฒนาและฟืนฟูคุณภาพชีวิต
คนพิการตําบลมดแดง 0.00 300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 600.00 0.00 2,000.00 2,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 600.00 0.00 2,000.00 2,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 600.00 0.00 2,000.00 2,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 600.00 0.00 2,000.00 2,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 520,130.00 591,833.00 611,700.00 662,300.00 41.49 % 937,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 562,130.00 633,833.00 653,700.00 704,300.00 979,080

รวมงบบุคลากร 562,130.00 633,833.00 653,700.00 704,300.00 979,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,960.00 0.00 26,655.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 22,960.00 0.00 26,655.00 15,000.00 13,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 120,723.14 178,833.14 207,000.00 280,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 231,100

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 8,200.00 0.00 50,000.00 -50 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,590.00 5,200.00 3,260.00 20,000.00 25 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 138,513.14 192,233.14 210,260.00 350,000.00 281,100

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,135.00 9,993.00 19,939.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 72,000.00 96,411.95 67,653.88 30,000.00 0 % 30,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 98,775.00 2,131.56 38,057.93 70,000.00 42.86 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,050.00 4,200.00 6,300.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 186,960.00 112,736.51 131,950.81 155,000.00 187,000

รวมงบดําเนินงาน 348,433.14 304,969.65 368,865.81 520,000.00 481,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนวมทํางาน 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอรฃืโน๊ตบุ้ค 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2* 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 11,050.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 32,550.00 10,000.00 35,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 32,550.00 10,000.00 35,900

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 199,004.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 199,004.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 199,004.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,109,567.14 938,802.65 1,055,115.81 1,234,300.00 1,496,080

งานไฟฟ้าถนน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 2 (เส้นที 1) 0.00 0.00 98,300.00 0.00 0 % 0

(10) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 4 (เส้นที 1) 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

(13) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 4 (เส้นที 4) 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

(14) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 5 (เส้นที 1) 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

(19) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 5 (เส้นที 6) 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 2 (เส้นที 2) 0.00 0.00 22,900.00 0.00 0 % 0

(21) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 5 (เส้นที 8) 0.00 0.00 4,700.00 0.00 0 % 0

(22) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 1) 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

(23) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 2) 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

(24) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 3) 0.00 0.00 47,000.00 0.00 0 % 0

(26) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 7 (เส้นที 2) 0.00 0.00 9,400.00 0.00 0 % 0

(27) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 7 (เส้นที 3) 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

(28) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 7 (เส้นที 4) 0.00 0.00 10,600.00 0.00 0 % 0

(4) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 1) 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

(5) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 2) 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0
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(6) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 3) 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

(7) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 4) 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0 % 0

(8) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 5) 0.00 0.00 4,700.00 0.00 0 % 0

(9) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 6) 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 463,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 959,000.00 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 47,460.00 77,469.30 60,678.50 131,000.00 -23.66 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 47,460.00 77,469.30 60,678.50 131,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 47,460.00 77,469.30 1,019,678.50 131,000.00 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. สลัมเทส (เครืองทดสอบการยุบตัวของ
คอนกรีตฅ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เข็มขัดนิรภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,000,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

(1) โครงการถมดินทีสาธารณะบริเวณ
ศาลตาขุน หมู่ที 1 88,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 0.00 159,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม.5 99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม.5 189,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6.โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก ม.4 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างกําแพงกันดิน หมู่ที 3 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณทีนานาง
สุวรรณ อุ่นใจ ถึงบริเวณทีนานายนพดล 
แดงรักษ์ หมู่ที 5

0.00 0.00 369,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณทีนา
นายจุน วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณทีนานาง
สุวรรณ อุ่นใจ หมู่ที 5

0.00 0.00 212,000.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/7/2561  08:49:35 หน้า : 29/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมดแดง ถึง
บริเวณทางเข้าบ้านนางสีนวล ศรีศักดา 
หมู่ที 2

0.00 0.00 384,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 (บริเวณข้างโบสถ์วัดวัง
พลับเหนือ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 (บริเวณทีนานางพนอ สอด
สี)

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถมดินทีสาธารณะหมู่ที 1 
บริเวณศาลาเอนกประสงค์ข้างศาลตาขุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง 0.00 139,100.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรัรบปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0 % 0

(1)ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง 352,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 5 0.00 57,800.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก หมู่ที 1,2,3,4 และ 6 0.00 275,900.00 0.00 0.00 0 % 0

-ค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ม.2 95,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-ค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ม.6 87,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกจากบริเวณทีนานางวันดี แปลงแย้ม 
หมู่ที 7 ถึงถนน คสล. บริเวณทีนานายดิ
เรก สอดศรี หมู่ที 4 (ฝังตะวันออก)

0.00 95,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกจากบริเวณทีนานายละเอียด มังคุด 
หมู่ที 7 ถึงเขตติดต่อตําบลบางงาม (ฝัง
ตะวันตก)

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกจากบริเวณทีนานายสมบูรณ์ แตง
หวาน หมู่ที 5 ถึงทีนานางประสิทธิ ปัน
บุญมี หมู่ที 3

0.00 60,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.7 
ทังหมด 8 เส้น 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุกซ่อมถนน หมู่ที 1, 2 
และหมู่ที 3 ตําบลมดแดง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 
1, 2, 4, 6 และหมู่ที 7 (10 เส้น) 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจาก
ถนนเลียงเมืองสาย 357  หมู่ที 2ฯ (ระยะ
ทางยาว 1,800 เมตร)

0.00 72,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ม.1 ต.มด
แดง 31,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,028,500.00 2,068,800.00 1,030,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 2,028,500.00 2,068,800.00 1,030,500.00 11,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,075,960.00 2,146,269.30 2,050,178.50 302,000.00 100,000
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งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 700.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 700.00 0.00 10,000.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 700.00 0.00 10,000.00 5,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 700.00 0.00 10,000.00 5,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 289,451.50 282,194.25 331,503.25 350,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคัดแยกขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง อําเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

0.00 0.00 1,450.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์สานความร่วมมือในการ
จัดการขยะภายในตําบลมดแดง 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 291,401.50 282,194.25 332,953.25 370,000.00 360,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,000.00 24,700.00 42,750.00 60,000.00 66.67 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 45,969.00 0.00 35,000.00 14.29 % 40,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 89,471.10 77,839.00 90,928.80 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 108,471.10 148,508.00 133,678.80 195,000.00 240,000

รวมงบดําเนินงาน 399,872.60 430,702.25 466,632.05 565,000.00 600,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 399,872.60 430,702.25 466,632.05 565,000.00 600,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,585,399.74 3,516,474.20 3,571,926.36 2,111,300.00 2,201,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านฯ 13,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)โครงการประชุมประชาคมตําบลฯ 2,625.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการประชุม
ประชาคมตําบลฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมตําบล 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

โครงการประชุมประชาคมตําบล ประจําปี 
2560 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านฯ 0.00 5,610.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเรืองกระบนการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน

0.00 9,560.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือ
พัฒนาท้องถินและชุมชน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -54.17 % 5,500
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โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือ
พัฒนาท้องถินและชุมชน ประจําปี 2560 0.00 0.00 5,070.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับกระบวน
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี และทบทวนการจัดทําแผน
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -42.5 % 11,500

รวมค่าใช้สอย 16,075.00 15,170.00 8,370.00 35,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 16,075.00 15,170.00 8,370.00 35,000.00 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 16,075.00 15,170.00 8,370.00 35,000.00 20,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 8,386.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวไรซ์
เบอรีเพือสุขภาพ 300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูง
อายุตําบลมดแดง ประจําปี 2560 0.00 0.00 200.00 0.00 0 % 0

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตัง
ครรภ์ในวัยรุ่น

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการคลังความรู้เพือสุขภาพ
ประชาชนด้วยการแพทย์วิถีธรรมวิถีไทย 
ห่วงใยสุขภาพ ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 11,525.00 0.00 0 % 0
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โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรัว ครอบ
ครัวพอเพียง หลีกเลียงสารเคมี 0.00 5,550.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทัว
ไป 0.00 0.00 7,185.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทาน ลิบบินพวงมาลัย ให้แก่ผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรีตําบลมดแดง

0.00 0.00 10,050.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการ
ถักกระเป๋าด้วยเชือกในกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในตําบลมดแดง

0.00 0.00 19,035.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการย้อมผ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมเลียงไส้เดือนเพือเสริม
รายได้ลดรายจจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรี และเกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอม
อาหาร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -55 % 9,000

โครงการฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในตําบลมดแดง ประจําปี 
2560

0.00 0.00 200.00 0.00 0 % 0

โครงการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 200.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตําบลมดแดง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือ
สุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผูู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -65.67 % 10,300

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 8,686.00 9,850.00 48,395.00 65,000.00 69,300

รวมงบดําเนินงาน 8,686.00 9,850.00 48,395.00 65,000.00 69,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 58,686.00 59,850.00 48,395.00 65,000.00 69,300

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 74,761.00 75,020.00 56,765.00 100,000.00 89,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกีฬาเยาวชนตําบลมดแดงต้าน
ยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการเยาวชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยใน
ครัวเรือน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 260,000.00 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 83,860.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 83,860.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 83,860.00 0.00 0.00 260,000.00 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 83,860.00 0.00 0.00 260,000.00 40,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ฝึก
ศีล สมาธิ ปัญญา) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 12,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000.00 60,000.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 30,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 30,000.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 60,000.00 60,000.00 30,000.00 12,000.00 10,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 143,860.00 60,000.00 30,000.00 272,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการซ่มแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที 6 (เส้นที 1) 0.00 0.00 0.00 65,700.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 1 (เส้นที 1) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,780

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 2 (เส้นที 1) 0.00 0.00 0.00 4,000.00 765 % 34,600

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 2 (เส้นที 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,990

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 2 (เส้นที 3) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,860

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 3 (เส้นที 1) 0.00 0.00 0.00 20,800.00 -72.31 % 5,760

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 3 (เส้นที 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,150

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 3 (เส้นที 3) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 38,640

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 3 (เส้นที 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,480

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 3 (เส้นที 5) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,530

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 4 (เส้นที 1) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,650

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 4 (เส้นที 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,300

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 4 (เส้นที 3) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,720
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 5 (เส้นที 1) 0.00 0.00 0.00 5,800.00 68.97 % 9,800

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 5 (เส้นที 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,720

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 5 (เส้นที 3) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,200

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 1) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,830

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 10) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,740

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 2) 0.00 0.00 0.00 4,200.00 -17.62 % 3,460

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 3) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,170

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,760

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 5) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,460

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 6) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,760

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 7) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,370

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 8) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,590

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 6 (เส้นที 9) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,440

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 7 (เส้นที 1) 0.00 0.00 0.00 131,400.00 -86.83 % 17,300

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 7 (เส้นที 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,600

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 7 (เส้นที 3) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,060

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 7 (เส้นที 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,060
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที 7 (เส้นที 5) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,530

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 581,900.00 463,310

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 581,900.00 463,310

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 จากถนน คสล. ดงตาช้าง 
จากทีนานางซอย ทวนทอง ถึงสวน
มะม่วงนายอุดม แก้วพิศดาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 จากถนน คสล.เดิม บริเวณ
ทีนานายสุรศักดิ ทวีผล ถึงทีนานาย
สําราญ ศรีศักดา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 469,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 จากถนน คสล.เดิม บริเวณ
ทีนานายประเทือง ศรีวิเชียร ถึงบริเวณที
นานายประเทือง ศรีวิเชียร

0.00 0.00 0.00 202,100.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 จากถนน คสล.เดิม บริเวณ
ทีนานายบุญช่วย อ่อนทิมวงษ์ ถึงบริเวณ
ทีนานางประจวบ อารยางกูร

0.00 0.00 0.00 202,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 จากถนน คสล.เดิม หลังปัม
นํามันมุ่งเจริญ ถึงถนนเลียงเมืองสาย 
357

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 222,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 จากถนน คสล.เดิม แยก
บ้านนายสมคิด ล้อมวงษ์ ถึงแยกบ้านนาง
ลํายอง ชาวอุทัย

0.00 0.00 0.00 55,900.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 จากบริเวณทีนานายชูชีพ 
พวงดอกไม้ ถึงทีนานายชูชีพ พวงดอกไม้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 277,400

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 จากบริเวณทีนานายสมิต ตู้
แก้ว ถึงบริเวณทีนานายจําเนียร หนูทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 454,200

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 460,000.00 2,223,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 460,000.00 2,223,300

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 1,041,900.00 2,686,610

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 1,041,900.00 2,686,610

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพืนบ้าน 
(กินอาหารให้เป็นยา) 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -56 % 6,600

โครงการฝึกอบรมการทําการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพือความยังยืน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบํารุงดิน
สําหรับเกษตรกรตําบลมดแดง 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการเพาะเชือราบิ
วเวอร์เรีย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางใน
ครัวเรือน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการตลาด
และสร้างมูลค่าเพิมให้กับสินค้าในท้องถิน
จากฝีมือของกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และ
เกษตรกรในตําบล

0.00 0.00 6,100.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาว
นอกฤดู 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,000.00 11,700.00 140,000.00 6,600

รวมงบดําเนินงาน 0.00 20,000.00 11,700.00 140,000.00 6,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือท่อสูบนํา 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลือนสําหรับต่อ
ท่อพญานาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการฝังท่อ หมู่ที 6 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดนํา หมู่ที 
4 บริเวณทีนานายคนอง มณีวงษ์ 0.00 0.00 0.00 51,300.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํา หมู่ที 1 
(จํานวน 11 จุด) 0.00 0.00 0.00 194,400.00 -100 % 0

โครงการฝังท่อ เพือระบายนําหมู่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่
ที 1 (ระยะทาง 1,800 เมตร) 0.00 113,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่
ที 1, 2 (ระยะทาง 1,550 เมตร) 0.00 113,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่
ที 1, 2, 3, 6 (ระยะทาง 2,950 เมตร) 0.00 254,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่
ที 7 (ระยะทาง 300 เมตร) 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมวัชพืช 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 121,900.00 488,000.00 0.00 245,700.00 0

รวมงบลงทุน 220,900.00 488,000.00 0.00 245,700.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 220,900.00 508,000.00 11,700.00 385,700.00 6,600

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์
และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000

รวมแผนงานการเกษตร 220,900.00 508,000.00 11,700.00 395,700.00 11,600

วันทีพิมพ์ : 26/7/2561  08:49:35 หน้า : 43/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 18,487.00 13,524.00 15,709.00 22,000.00 -9.09 % 20,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 200,000.00 200,000.00 180,000.00 400,000.00 -37.5 % 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 7,746,600.00 8,538,000.00 9.21 % 9,324,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,128,800.00 1,372,800.00 4.9 % 1,440,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 53,000.00 54,000.00 63,500.00 132,000.00 -9.09 % 120,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 15,654.00 200,000.00 -50 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000.00 223,415.00 100,000.00 120,000.00 -100 % 0

การจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 153,830.00 154,490.00 160,690.00 159,340.00 5.75 % 168,500

รวมงบกลาง 525,317.00 645,429.00 9,410,953.00 10,954,140.00 11,537,500

รวมงบกลาง 525,317.00 645,429.00 9,410,953.00 10,954,140.00 11,537,500

รวมงบกลาง 525,317.00 645,429.00 9,410,953.00 10,954,140.00 11,537,500

รวมแผนงานงบกลาง 525,317.00 645,429.00 9,410,953.00 10,954,140.00 11,537,500

รวมทุกแผนงาน 18,658,504.60 18,752,860.72 27,770,396.32 32,705,150.00 34,620,950
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอ ศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,620,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,259,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,351,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต./รองนายก อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  ดังนี
- นายก อบต.  จํานวน 20,400 บาท/เดือน เป็นเงิน  244,800 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน)  จํานวน 11,220 บาท/เดือน เป็นเงิน  26,280
 บาท
     (รายได้งบทัวไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบ
ประมาณ 2560 จํานวน 16,744,690.12 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้
เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายก อบต./รอง
นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557  ดังนี
- นายก อบต.  จํานวน 1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จํานวน  880  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,120
 บาท 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิศษให้แก่ นายก อบต./รองนายก อบต
. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557  ดังนี
- นายก อบต.  จํานวน 1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จํานวน  880  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,120
 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557  จํานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภา ขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557  ดังนี
- ประธานสภาฯ  จํานวน 11,220 บาท/เดือน เป็นเงิน  34,640 บาท
- รองประธานสภาฯ  จํานวน   9,180 บาท/เดือน เป็นเงิน  110,160
 บาท
- สมาชิกสภาฯ (12 คน)  จํานวน  7,200 บาท/เดือน เป็น
เงิน  1,036,800 บาท
- เลขานุการสภาฯ  จํานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน  86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,298,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,046,920 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทังนีให้จ่ายตามคําสัง
บรรจุแต่งตัง เลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ หรือตามทีมีการปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี หรือตามทีกฎหมายกําหนด ประกอบ
ด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 483,120 บาท
- รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 389,400 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา  เป็นเงิน 356,160 บาท
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 293,760 บาท
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 323,760 บาท
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 660,120 บาท
- นักจัดการงานทัวไป (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 305,640
 บาท
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 234,960 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง0มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6
) ประกาศ ณ วันที 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
หน้าส่วนราชการทีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้า
ส่วน ระดับต้น ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน    
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ประกาศ ณ วันที 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558 ทังนีจ่ายตามคําสัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558 ทังนีจ่ายตามคําสัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

งบดําเนินงาน รวม 1,977,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของสํานัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง หรือตามทีกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง หรือตามทีกฎหมาย
กําหนด (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,242,360 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 630,000 บาท
     เพือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึงทีอยู่ใน ประเภทนี ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการ
อย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
วัสดุครุภัณฑ์หรือทีดินหรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรืออืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด (สํานัก
ปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชมทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ซึงร่วมต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา ค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28  กรกฎาคม 2548 (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนด (กรณียุบสภา หรือกรณีแทนตําแหน่งทีว่าง  และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืน ๆ) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบ
ประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ หรือตามทีกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

จํานวน 30,000 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่ ค่าจัดซือธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ ค่าจัดทําป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ และค่าจ้างเหมาจัดทํา
ซุ้ม รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้า 6 ยุทธศาสตร์ที 5 โครงการ 1)  (สํานักปลัด)

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ (วัน
แม่แห่งชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทําซุ้ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และค่า
จัดซือธงชาติและตราสัญลักษณ์ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561 – 2564) หน้า 96 ยุทธศาสตร์ที 5 โครงการที 7) (สํานักปลัด)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น

จํานวน 3,500 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้
บริการประชาชนดีเด่น ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโล่เกียรติคุณหรือ
เกียรติบัตร และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ในการดําเนินโครงการ รายละเอียด
ตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 96 ยุทธศาสตร์
ที 5 โครงการ 6)  (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 9/8/2561  08:40:30 หน้า : 5/40



โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทัวไป จํานวน 10,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทัว
ไป ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าจัดทําป้ายไวนิล และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที
ใช้ในการฝึกอบรม รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 2 ยุทธศาสตร์
ที 5 โครงการ 6)  (สํานักปลัด)   

โครงการฝึกอบรมธรรมะ จํานวน 13,500 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรมธรรมะ เรือง “อบรม
ธรรม ชําระจิต พิชิตกิเลส” ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ในการดําเนินโครงการ  รายละเอียดตามโครงการ
แนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 96 ยุทธศาสตร์
ที 5 โครงการ 5)  (สํานักปลัด)

โครงการเพือปกป้องสถาบันสําคัญของชาติฯ จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเพือปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ได้แก่ ค่าจัดซือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจัดทําป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้ม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 – 2564) หน้า 96 ยุทธศาสตร์ที 5 โครงการที 8) (สํานักปลัด)

โครงการรวมใจภักดิ รักสามัคคี สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

จํานวน 20,000 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการรวมใจภักดิ รักสามัคคี สดุดีพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ ค่าจัดซือธงชาติ ธง
ตราสัญลักษณ์ ค่าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําพวง
มาลา และค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้ม รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) หน้า 6 ยุทธศาสตร์
ที 5 โครงการที 2 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เรือง เพิม
ศักยภาพ ลดคอร์รัปชัน สู่การจัดการทีดี ตามวิถีพอเพียง ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารนอกถานที ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะเดินทาง ค่าของทีระลึก และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นใน
การดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม หน้า 96 ยุทธศาสตร์
ที 5 โครงการ 4)  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,360 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในราชการของสํานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง  ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ  เช่น กระดาษ แบบ
พิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และสิงของทีมี
ลักษณะคงทน เช่น เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดาน
ดํา เก้าอีพลาสติก กระเป๋า ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ส 1248 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ) (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคง
ทน เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เครืองสัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
  (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ใน อบต. ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคง
ทน เช่น หม้อ ถัง ถาด แก้วนํา กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม อ่างล้าง
มือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน เพลา นํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิงทีมีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลือน ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต
. เช่น สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซีพรวนดิน ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคง
ทน เช่น ขาตังกล้อง ขาตังภาพ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่น
ดิสก์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด  ไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน  ทีไม่ปรากฏในวัสดุทัวไป เช่น มิเตอร์
นํา/ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ (สํานักปลัด)

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

     เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ อบต.และทีอยู่ในความดูแลของ อบต.
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,500 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของ อบต.และทีอยู่ในความดูแลของ อบต.
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ อบต.และทีอยู่ในความดูแลของ อบต.
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 86,500 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 

งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 625,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนวมทํางาน จํานวน 4,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนวมทํางาน ขา 5 แฉก ปรับสูงตํา
ได้ จํานวน 1 ตัว ซึงไม่ได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 จึงกําหนดตามราคาตลาด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 4) หน้า 5 แบบ ผ.08) (สํานักปลัด) 

โต๊ะทํางาน จํานวน 6,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํา
งาน ขนาด 5 ฟุต (W153 X D77 X H75 cm) พร้อม
กระจก จํานวน 1 ตัว ซึงไม่ได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 จึงกําหนดตามราคาตลาด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 4) หน้า 6 แบบ ผ.08) (สํานักปลัด) 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวน 490,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ซึงไม่
ได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 จึงกําหนดตามราคาตลาด จํานวน 7 ชุด โดย 1
 ชุด ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี
- เครืองรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครืองส่ง
- เสาอากาศสําหรับภาครับ ชนิด 2E
- สายนําสัญญาณสําหรับสายอากาศ
- ลําโพงฮอร์นขนาดไม่ตํากว่า 15 นิว ปากและไส้ลําโพงทําด้วยอลูมิ
เนียม และชุดขาสแตนเลส กําลังส่งไม่ตํากว่า 60 วัตต์ ชุดละ 2 ตัว
- สายนําสัญญาณลําโพง ยาว 50 เซนติเมตร
- สาย VCT 2x0.5sQ.MM. ยาว 1 เมตร พร้อมอุปกรณ์ยึด
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมขายึด
- กล่องใส่แบตเตอรี และแผงรองรับเครืองรับวิทยุพร้อมน็อตยึด
- แบตเตอรี ขนาด 12 โวลท์ ความจุรวมไม่น้อยกว่า 10 แอมป์
- ชุดควบคุมการชาร์จแบตเตอรีและตัดระบบไฟ
     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) หน้า 41 แบบ ผ.08) (สํานักปลัด)   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่ตํา
กว่า 20 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในงานถ่ายภาพกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ซึงกําหนดไว้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 4) หน้า 5 แบบ ผ.08) (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2* จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ตามประกาศกําหนด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 จํานวน 1 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 4)  หน้า 5 แบบ ผ.08) 

เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 5,900 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครือง ตามประกาศกําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 1 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังต่อไปนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 4)  หน้า 5 แบบ ผ.08) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงการซ่อม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะ  ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง (สํานักปลัด) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 274,800 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 274,800 บาท
     เป็นรายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้างมีมูลค่าเพิมขึน (สํานัก
ปลัด)    

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

จํานวน 30,000 บาท

     เพือค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อ
สร้าง รวมถึงจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบสํารวจประเมิน และประมวลผลข้อมูล
เกียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) หน้า 6 ยุทธศาสตร์ที 5 โครงการที 3) (สํานักปลัด)  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,577,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,705,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,705,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,519,800 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทังนีให้จ่ายตามคําสัง
บรรจุแต่งตัง เลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ หรือตามทีมีการปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี หรือตามทีกฎหมายกําหนด ประกอบ
ด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี
- ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  402,720 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)                           
  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  396,000 บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)                                      
  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  264,480 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)                                   
  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  244,320 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)                          
  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  212,280 บาท 
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ประกาศ ณ วันที 7
 มีนาคม พ.ศ. 2559  
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ประกาศ ณ วันที 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558 ทังนีจ่ายตามคําสัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558 ทังนีจ่ายตามคําสัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

งบดําเนินงาน รวม 832,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคา และพิจารณาผลการเปิดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรืออืนทีอยู่ในประเภทนี รวมถึงค่าประโยชน์ตอบ
แทนอืนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วนการ
คลัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง หรือตามทีกฎหมายกําหนด 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง หรือตามทีกฎหมาย
กําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย
ประกัน หรือค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึงทีอยู่ในประเภทนี หรือ
อืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ หรือตามทีกฎหมายกําหนด 

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าถ่ายสําเนาระวางทีดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีมีความจําเป็นและเกียวข้องในการจัดทําโครงการฯ รายละเอียด
ตามโครงการแนบท้าย หรือตามทีกฎหมายกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) หน้า 6 ยุทธศาสตร์ที 5 โครงการที 4) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

     เพือจ่ายค่าวัสดุสํานักงาน ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ  เช่น กระดาษ แบบ
พิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และสิงของทีมี
ลักษณะคงทน เช่น เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดาน
ดํา เก้าอีพลาสติก กระเป๋า ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ส 1248 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน เพลา นํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิงทีมีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลือน ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี สําหรับรถจักรยานยนต์ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ฯลฯ หรืออืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่น
ดิสก์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  

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

     เพือจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนวมทํางาน จํานวน 7,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนวมทํางาน ขา 5 แฉก ปรับสูงตํา
ได้ จํานวน 2 ตัว ซึงไม่ได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 จึงกําหนดตามราคาตลาด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 4) หน้า 6 แบบ ผ.08) 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก. จํานวน 22,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก
. จํานวน 4 ตู้ ซึงกําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 106 แบบ ผ
.08) 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส จํานวน 11,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส จํานวน 2 ตู้
ขนาด W91xD45xH183 cm เนืองจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่
ได้กําหนดไว้ จึงกําหนดตามราคาตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) หน้า 8 แบบ ผ.08) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน เพลา นํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิงทีมีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลือน ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงต่าง ๆ เช่น นํายาเคมีดับเพลิง สาย
ส่งนํา ข้อต่อต่าง ๆ ท่อดูด และวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ
ในกลุ่มทีกล่าวมาข้างต้น (สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 317,440 บาท
งบดําเนินงาน รวม 317,440 บาท
ค่าใช้สอย รวม 317,440 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 8,440 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561–2564) หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 3) (สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง จํานวน 3,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561–2564) หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 1) (สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 3,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 5) (สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 3,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561–2564) หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 6) (สํานักปลัด)

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) จํานวน 300,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561–2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) หน้า 3 ยุทธศาสตร์
ที 3 โครงการที 1) (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,986,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,331,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,331,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,289,640 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทังนีให้จ่ายตามคําสัง
บรรจุแต่งตัง เลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ หรือตามทีมีการปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี หรือตามทีกฎหมายกําหนด ประกอบ
ด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี
- ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 422,640 บาท
- นักสันทนาการ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 317,520 บาท
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 323,760 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 225,720 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ประกาศ ณ วันที 7
 มีนาคม พ.ศ. 2559 กําหนดให้ ปลัด อปท.ระดับต้นได้รับ  เงินประจํา
ตําแหน่ง อัตรา 4,000 บาท/เดือน รองปลัด อปท. ระดับต้นได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง อัตรา 3,500 บาท/เดือน และตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการทีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน ระดับต้น ได้
รับเงินประจําตําแหน่ง ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน 
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของกองการ
ศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง หรือตามทีกฎหมายกําหนด (กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง หรือตามทีกฎหมาย
กําหนด (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเอกสารทางวิชาการอืน ๆ ค่าเย็บเล่ม-เข้าเล่มปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่า
จ้างแรงงานบุคคลทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจ้าง เป็นการชัวคราว ค่า
ติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าจ้างเหมาดินท่อประปา และติดตังอุปกรณ์
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ รวมถึงค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ หรือตามทีกฎหมายกําหนด (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 87,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในราชการของส่วนการ
ศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง  ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ  เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร เช่น เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข ฯลฯ (ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ส
 1248 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคง
ทนถาวร เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับรับวิทยุ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน เครืองสัญญาณเตือน
ภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ใน อบต. ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น ถาด โอ่งนํา มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม อ่างล้าง
มือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล (กองการศึกษาฯ)

วันทีพิมพ์ : 9/8/2561  08:40:31 หน้า : 17/40



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น ขาตังกล้อง ขาตังภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครือง
กรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่น
ดิสก์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่ปรากฏในวัสดุทัวไป เช่น มิเตอร์
นํา/ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต.

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต.

งบลงทุน รวม 210,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงการซ่อม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กอง
การศึกษาฯ) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
     เป็นรายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้างมีมูลค่าเพิมขึน (กองการ
ศึกษาฯ)    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,390,200 บาท
งบบุคลากร รวม 904,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 904,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 784,200 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ทังนีให้จ่ายตามคําสังบรรจุแต่งตัง เลือน
ขันเงินเดือน เลือนระดับ หรือตามทีมีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถินประจําปี หรือตามทีกฎหมายกําหนด ประกอบด้วยตําแหน่งครู (คศ
.1-2) จํานวน 3 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ประกาศ ณ วันที 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558 ทังนีจ่ายตามคําสัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558 ทังนีจ่ายตามคําสัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด 

งบดําเนินงาน รวม 1,286,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 436,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานัก
เรียน) ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 92 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 5) (กองการศึกษาฯ)

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
การดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 91 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 1) (กองการ
ศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 294,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 (ปรากฏในแผนท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 92 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 8) (กอง
การศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 102,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่น
พัฒนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ตาม
หนังสือสังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 1) หน้า 1 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 1) (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 850,000 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตําบลมดแดง และให้กับนักเรียน สังกัด สพฐ
. ในเขตตําบลมดแดง ตามหนังสือสังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า 93 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 12) (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,200,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ
. ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ได้แก่ โรงเรียนวัดเสาธง
ทอง โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ และโรงเรียนวัด
วังพลับใต้ ตามหนังสือสังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 101 ยุทธศาสตร์
ที 4 แบบ ผ.02) โครงการที 1) (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,296,780 บาท
งบบุคลากร รวม 815,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 815,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 653,880 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ทังนีให้จ่ายตามคําสัง
บรรจุแต่งตัง เลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ หรือตามทีมีการปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี หรือตามทีกฎหมายกําหนด ประกอบ
ด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี
- ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา   เป็นเงิน  389,400  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  264,480
  บาท
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ประกาศ ณ วันที 7
 มีนาคม พ.ศ. 2559  
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ประกาศ ณ วันที 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558 ทังนีจ่ายตามคําสัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558ทังนีจ่ายตามคําสัง หรือตามทีกฎหมายกําหนด  
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณ
สุขฯ องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง หรือตามทีกฎหมายกําหนด (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง หรือตามทีกฎหมาย
กําหนด (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเอกสารทางวิชาการอืน ๆ ค่าเย็บเล่ม-เข้าเล่มปก
หนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน หรือค่า
จ้างเหมาบริการ อย่างใดอย่างหนึงทีอยู่ในประเภทนี หรืออืน ๆ ตามที
กฎหมายกําหนด (กองสาธารณสุขฯ)           
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ หรือตามทีกฎหมายกําหนด (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในราชการของส่วนสาธารณ
สุขฯ องค์การบริหาร ส่วนตําบลมดแดง  ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ  เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร เช่น เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่น
ดิสก์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 65,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2* จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ตามประกาศกําหนด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 จํานวน 1 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 4)  หน้า 6 แบบ ผ.08) 

เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 5,900 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครือง ตามประกาศกําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 1 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังต่อไปนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 4)  หน้า 6 แบบ ผ.08) 

วันทีพิมพ์ : 9/8/2561  08:40:31 หน้า : 23/40



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงการซ่อม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (กอง
สาธารณสุขฯ) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาจัดทําแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนิน
งานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 31 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการ
ที 2) (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับรองพืนทีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รับรองพืนทีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้แก่ ค่าจัดซือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็นในการดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561 – 2564) หน้า 83 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 2) (กองสาธารณ
สุขฯ)

โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ

จํานวน 30,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือด
ออกฯ ได้แก่ ค่านํามันแก๊สโซล์ฮอล ค่านํามันดีเซล ค่าถ่านไฟฉาย และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตาม
โครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 83 ยุทธศาสตร์
ที 3 โครงการที 1) (กองสาธารณสุขฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท (หมู่
ที 2, 3, 4, 5 และ 7) จํานวน 4 โครงการ ดังนี
1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้ายภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 33,000.- บาท  ได้แก่
- หมู่ที 2 จํานวน 7,000.- บาท      
- หมู่ที 3 จํานวน 6,000.- บาท
- หมู่ที 4 จํานวน 6,000.- บาท
- หมู่ที 5 จํานวน 7,000.- บาท
- หมู่ที 7 จํานวน 7,000.- บาท
2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 34,000.- บาท ได้แก่
- หมู่ที 2 จํานวน 7,000.- บาท      
- หมู่ที 3 จํานวน 7,000.- บาท
- หมู่ที 4 จํานวน 7,000.- บาท
- หมู่ที 5 จํานวน 7,000.- บาท
- หมู่ที 7 จํานวน 6,000.- บาท
3) โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 19,000.- บาท ได้แก่
- หมู่ที 2 จํานวน 6,000.- บาท
- หมู่ที 5 จํานวน 6,000.- บาท
- หมู่ที 7 จํานวน 7,000.- บาท
4) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 14,000
.- บาท ได้แก่
- หมู่ที 3 จํานวน 7,000.- บาท
- หมู่ที 4 จํานวน 7,000.- บาท
     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) หน้า 36 - 40 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 1 - 15 แบบ ผ
.02) (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 1,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูง
อายุ ได้แก่ค่าป้ายโครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์  รายละเอียดตามโครงการ
แนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 86 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 2) (สํานักปลัด)
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โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ จํานวน 1,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้
พิการ ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ รายละเอียดตาม
โครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 86 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 1) (สํานัก
ปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,496,080 บาท
งบบุคลากร รวม 979,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 979,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 937,080 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง ทังนี
ให้จ่ายตามคําสังบรรจุแต่งตังเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ หรือตามทีมี
การปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี หรือตามทีกฎหมาย
กําหนด ประกอบด้วยตําแหน่ง ดังต่อไปนี
- 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
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ประกาศ  ณ วันที 7
 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตามหนังสือสังการ ที มท 0809.2/ว 134 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

งบดําเนินงาน รวม 481,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคา และพิจารณาผลการเปิดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรืออืนทีอยู่ในประเภทนี รวมถึงค่าประโยชน์ตอบ
แทนอืนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกอง
ช่าง หรือตามทีกฎหมายกําหนด (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง หรือตามทีกฎหมายกําหนด (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 281,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 231,100 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเอกสารทางวิชาการอืน ๆ ค่าเย็บเล่ม-เข้าเล่มปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่า
จ้างแรงงานบุคคลทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจ้าง เป็นการชัวคราว ค่า
ติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าจ้างเหมาดินท่อประปา และติดตังอุปกรณ์
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ กําจัดวัชพืชตามข้างทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ถนนสาธารณะทีอยู่ในความดูแลของ อบต. และการบํารุงรักษาต้นไม้ตาม
โครงการต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)           

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ หรือตามทีกฎหมายกําหนด (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 187,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในราชการของส่วนโยธา องค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง  ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ  เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และ
สิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร เช่น เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ กระดานดํา
รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข ฯลฯ
 (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน เพลา นํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิงทีมีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลือน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. หรือเครืองจักร เช่น รถแบ็คโฮ ฯลฯ ทีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอืน นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ (กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอ, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น ขาตังกล้อง ขาตังภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครือง
กรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่น
ดิสก์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่ปรากฏในวัสดุทัวไป เช่น มิเตอร์
นํา/ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 35,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2* จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ตามประกาศกําหนด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 จํานวน 1 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 4)  หน้า 6 แบบ ผ.08) 

เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 5,900 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครือง ตามประกาศกําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 1 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังต่อไปนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 4)  หน้า 6 แบบ ผ.08) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคง
ทนถาวร เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับรับวิทยุ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน เครืองสัญญาณเตือน
ภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (กองช่าง) 

งานสวนสาธารณะ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

     เพือจัดซือวัสดุทางการเกษตร ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร เช่น หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ เครืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครืองดักแมลง ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล และค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย และค่าบริการอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง ได้แก่ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
หมัดทําแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ รายละเอียดปรากฏตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 68 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 1) (กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ใน อบต. ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น ถาด โอ่งนํา มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังขยะ ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน เพลา นํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และสิงทีมีลักษณะคงทนถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลือน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. หรือเครืองจักร เช่น รถแบ็คโฮ ฯลฯ ทีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอืน นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมตําบล จํานวน 3,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการประชุมประชาคมตําบล ราย
ละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏใน
แผนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 87 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการ
ที 3) (สํานักปลัด)

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือพัฒนาท้องถินและชุมชน จํานวน 5,500 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือพัฒนา
ท้องถินและชุมชน รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 87 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 2) (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี และทบทวนการจัดทําแผนชุมชน

จํานวน 11,500 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับกระบวน
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี และทบทวนการจัดทํา
แผนชุมชน รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 87 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 4) (สํานักปลัด)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 69,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 69,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 69,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย จํานวน 15,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย ได้แก่ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็นในการดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า 88 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 9) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเทคนิคการย้อมผ้า จํานวน 15,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรมเทคนิคการย้อม
ผ้า ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบ
ท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 89 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 13) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอมอาหาร จํานวน 9,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอม
อาหาร ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 87 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 1) (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง จํานวน 5,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือ
สุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 89 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 10) (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผูู้สูงอายุ จํานวน 10,300 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูง
อายุ ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครืองดืม รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 88 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 7) (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน จํานวน 15,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
จักสาน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบ
ท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 32 ยุทธศาสตร์
ที 3 โครงการที 1) (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัว
เรือน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียด
ตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) หน้า 4 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 2) (กองการศึกษาฯ)
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
เยาวชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) หน้า 4 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 3) (กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิน ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทําบายศรี ค่าจ้างเหมาวงดนตรี
ไทย ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 33 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการ
ที 1) (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,686,610 บาท
งบดําเนินงาน รวม 463,310 บาท
ค่าใช้สอย รวม 463,310 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 1 (เส้นที 1) จํานวน 54,780 บาท
     จากถนน คสล.เดิม บริเวณทีนานายประสงค์ เทพวงษ์ ถึงบริเวณทีนา
นายสมยศ เดชอุ่ม หมู่ที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 950 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 146.3 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่า
เพิมเป็นเงิน 54,789.35 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 5 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 1) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 2 (เส้นที 1) จํานวน 34,600 บาท
     จากบริเวณบ้านนายวิน เพิมพูน ถึงถนนเลียงเมืองสาย 357 หมู่
ที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร ใช้
ปริมาตรหินคลุก 92.4 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 34,603.80 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 8 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 10) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 2 (เส้นที 2) จํานวน 14,990 บาท
     จากบริเวณทีนานายใบ แก้วเจริญ ถึงบริเวณทีนานางเตียง ปาน
บุญ (บริเวณหลัง อบต.มดแดง) หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 260 เมตร ใช้ปริมาตรหิน
คลุก 40.04 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 14,994.98 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 7 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 7) 
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 2 (เส้นที 3) จํานวน 7,860 บาท
     จากถนน คสล.เดิม บริเวณซอย 29 ถึงบริเวณทีนานางอําไพร ปรี
เปรม หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 21 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 7,864.50 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 8 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 12) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 1) จํานวน 5,760 บาท
     จากถนน คสล.เดิม บริเวณซอย 9 ถึงบริเวณบ้านนายแสวง พลอยสุก
ใส หมู่ที 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร ใช้
ปริมาตรหินคลุก 15.4 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 5,767.30 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 12 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 29) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 2) จํานวน 1,150 บาท
     จากบริเวณบ้านนายขวัญชัย ศรีคํา ถึงบริเวณบ้านนางอุทัย ดอกมะ
สังข์ หมู่ที 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 20 เมตร ใช้
ปริมาตรหินคลุก 3.08 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 1,153.46 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 12 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 25) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 3) จํานวน 38,640 บาท
     จากสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายเจียม แก้วเจริญ ถึงเขตติดต่อ หมู่
ที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร ใช้
ปริมาตรหินคลุก 103.18 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 38,640.91 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 9 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 14) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 4) จํานวน 10,480 บาท
     จากคันคลอง (บึงวังพลับ) บริเวณทีนานายคําพล ยอดศรี ถึงบริเวณที
นานายประวิทย์ มังคุด หมู่ที 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 200 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 28 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 10,486 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 9 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 15) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 3 (เส้นที 5) จํานวน 11,530 บาท
     จากถนนโพธิพระยา-บ้านกล้วย บริเวณทีนานายสําราญ เพชรพ่วง
พันธุ์ ถึงบริเวณทีนานางสาคร ดีสมสกุล หมู่ที 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ใช้ปริมาตรหิน
คลุก 30.8 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 11,534.60 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 10 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 16) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 4 (เส้นที 1) จํานวน 8,650 บาท
     จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณหน้าบ้าน
นางสายฝน ดอกลําไย หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 23.1 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 8,650.95 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 14 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 30) 
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 4 (เส้นที 2) จํานวน 17,300 บาท
     จากร้านนางกุหลาบ คล้ายวรรณ ถึงบริเวณทีนานางสุมาลี นํา
ดอกไม้ หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 300 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 46.2 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 17,301.90 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 14 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 31) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 4 (เส้นที 3) จํานวน 15,720 บาท
     จากบริเวณบ้านนายวินัย สอดศรี ถึงบริเวณทีนานางจําเนือง เสือ
วงษ์ และถึงบริเวณทีนานายจํา โพธิหอม  หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 42 ลบ.ม
. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็นเงิน 15,729 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) หน้า 14 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 32) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 5 (เส้นที 1) จํานวน 9,800 บาท
     จากบริเวณทีนานางคําปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงบริเวณทีนานายสมนึก หนู
ทอง หมู่ที 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 26.18 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่า
เพิมเป็นเงิน 9,804.41 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 16 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 39) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 5 (เส้นที 2) จํานวน 16,720 บาท
     จากบริเวณสวนมะม่วงนายสําเร็จ นวมทอง (ติดเลียงเมือง) ถึงบริเวณ
ทีนานายบุญเกิด แช่มช้อย หมู่ที 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะ
ทางยาว 290 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 44.66 ลบ.ม. ราคารวมภาษี
มูลค่าเพิมเป็นเงิน 16,725.17 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 16 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 41) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 5 (เส้นที 3) จํานวน 7,200 บาท
     จากถนน คสล.เดิม บริเวณทีนานางเฉลีย พุ่มจันทร์ ถึงบริเวณทีนานาย
วิรัตน์ คล้ายวรรณหมู่ที 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 125 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 19.25 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่า
เพิมเป็นเงิน 7,209.13 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 17 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 42) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 1) จํานวน 28,830 บาท
     จากคันคลองส่งนําบริเวณโรงงานปุ๋ยเขียวมรกต (ฝังใต้) ถึงบริเวณที
นานายบุญสืบ ดอกพุด หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 500 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 77 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 28,836.50 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 19 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 50) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 10) จํานวน 3,740 บาท
     จากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายนิตย์ เสือแดง ถึงบริเวณบ้าน
นายบุญเลิศ พิกุลทอง หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 65 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 10.01 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 3,749.25 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 79 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 43) 
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 2) จํานวน 3,460 บาท
     จากถนนสายโพธิพระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางสมใจ กลิน
เย็น หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 60 เมตร ใช้
ปริมาตรหินคลุก 9.24 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 3,460.38 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 19 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 51) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 3) จํานวน 3,170 บาท
     จากถนนสายโพธิพระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางจัน ศรีแสง
ทอง หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร ใช้
ปริมาตรหินคลุก 8.47 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 3,172.52 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 19 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 53) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 4) จํานวน 5,760 บาท
     จากถนนสายโพธิพระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนายคะนึง อุ่น
เรือน หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 15.4 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 5,767.30 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 20 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 54) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 5) จํานวน 3,460 บาท
     จากถนน คสล.เดิม ข้างวัดศรีจันต์ ถึงบริเวณบ้านนางโสภา เปรม
ไพศาล หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 60 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 9.24 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 3,460.38 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 20 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 55) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 6) จํานวน 5,760 บาท
     จากบริเวณหน้าบ้านนายอํานาจ หรุ่มเรืองวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนาย
วัชรินทร์ กบิลพัฒน์ หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 15.4 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 5,767.30 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 20 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 56) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 7) จํานวน 40,370 บาท
     จากคันคลองทิงนํา (ฝังตะวันออก) ถนน คสล.เดิม เขตติดต่อบ้านละ
หาร ถึงถนนคสล.เดิมบริเวณทีนานายแทน พวงมาลัย และต่อจาก
ถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณทีนานายสวิท สอดศรี หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร ใช้ปริมาตรหิน
คลุก 107.8 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็น
เงิน 40,371.10 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 20 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 57) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 8) จํานวน 2,590 บาท
     จากบริเวณบ้านนายจํานอง ศรีศักดา ถึงบริเวณบ้านนายลออ ศรี
ศักดา หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 45 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 6.93 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 2,595.79 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 78 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 40) 
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 6 (เส้นที 9) จํานวน 1,440 บาท
     จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายประกอบ ขวัญมี ถึงทางเข้าบริเวณ
บ้านนางลูกคิด อาวุธ หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 25 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 3.85 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 1,442.33 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 78 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 41) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 7 (เส้นที 1) จํานวน 17,300 บาท
     จากบริเวณทีนานายนิรันดร์ นวมทอง ถึงบริเวณทีนานายสายชล แช่ม
ช้อย หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 300 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 46.2 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 17,301.90 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)หน้า 24 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 68) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 7 (เส้นที 2) จํานวน 34,600 บาท
     จากบริเวณทีนานายเสนาะ แช่มช้อย ถึงบริเวณทีนานายสําอาง พราย
แก้ว หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 600 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 92.4 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 34,603.80 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)หน้า 24 ยุทธศาสตร์
ที 2 โครงการที 70) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 7 (เส้นที 3) จํานวน 23,060 บาท
     จากบริเวณสวนมะม่วงนายประคอง พลายมี ถึงบริเวณทีนานายสม
ศักดิ ยวนคง หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 400 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 61.6 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 23,069.20 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 80 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 48) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 7 (เส้นที 4) จํานวน 23,060 บาท
     จากบริเวณสวนพุทรา นางจอย ตู้แก้ว ถึงบริเวณทีนานาย
สะอาด มังคุด หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 400 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 61.6 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 23,069.20 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 81 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 52) 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที 7 (เส้นที 5) จํานวน 11,530 บาท
     จากบริเวณทีนานายทรงกรด ทวนเงิน ถึงบริเวณทีนานายเดช เจริญ
พันธุ์ หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 200 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 30.8 ลบ.ม. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงิน 11,534.60 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 81 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 53) 

งบลงทุน รวม 2,223,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,223,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 จากถนน คสล. ดงตาช้าง 
จากทีนานางซอย ทวนทอง ถึงสวนมะม่วงนายอุดม แก้วพิศดาร

จํานวน 499,700 บาท

     เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล. ดงตาช้าง จากที
นานางซอย ทวนทอง ถึงสวนมะม่วงนายอุดม แก้วพิศดาร หมู่ที 1 ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) หน้า 5 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 2) (กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณทีนานายสุรศักดิ ทวีผล ถึงทีนานายสําราญ ศรีศักดา

จํานวน 469,300 บาท

     เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณทีนา
นายสุรศักดิ ทวีผล ถึงทีนานายสําราญ ศรีศักดา หมู่ที 1 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) หน้า 29 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 86) (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 จากถนน คสล.เดิม หลัง
ปัมนํามันมุ่งเจริญ ถึงถนนเลียงเมืองสาย 357

จํานวน 222,700 บาท

     เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม หลังปัม
นํามันมุ่งเจริญ ถึงถนนเลียงเมืองสาย 357 หมู่ที 5 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 475 ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) หน้า 15 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 37) (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 จากบริเวณทีนานายชูชีพ 
พวงดอกไม้ ถึงทีนานายชูชีพ พวงดอกไม้

จํานวน 277,400 บาท

     เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณทีนานายชูชีพ พวง
ดอกไม้ ถึงทีนานายชูชีพ พวงดอกไม้ หมู่ที 6 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) หน้า 17 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 45) (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 จากบริเวณทีนานายสมิต 
ตู้แก้ว ถึงบริเวณทีนานายจําเนียร หนูทอง

จํานวน 454,200 บาท

     เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณทีนานายสมิต ตู้
แก้ว ถึงบริเวณทีนานายจําเนียร หนูทอง หมู่ที 7 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) หน้า 23 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการที 66) (กองช่าง) 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 300,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ซึงดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง (กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 6,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพืนบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) จํานวน 6,600 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพืนบ้าน (กิน
อาหารให้เป็นยา) ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม และค่าอาหารพร้อมเครืองดืม รายละเอียดตาม
โครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏในแผนท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 67 ยุทธศาสตร์ที 1 โครงการ
ที 24) (สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 5,000 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์
และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม อบต.มด
แดง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับให้ความรู้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานโครงการ ราย
ละเอียดตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ปรากฏใน
แผนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 69 ยุทธศาสตร์ที 2 โครงการ
ที 1) (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,537,500 บาท
งบกลาง รวม 11,537,500 บาท
งบกลาง รวม 11,537,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 20,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างตาม
กฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที อบต. จะต้องจ่ายให้แก่
พนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบับ
ที 3 (พ.ศ. ๒๕๔๒) และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 250,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ที อบต
. เป็นผู้ดําเนินการบริหารกิจการประปา ภายในตําบล (กองช่าง) 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,324,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 (สํานักปลัด)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 (และ
ทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 (สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีทีจําเป็นตามความ
เหมาะสม (สํานักปลัด)                        

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
การจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร สําหรับกิจการเพือจัดหา
อุปกรณ์ในสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แผง
กัน จัดทําป้าย สัญญาณจราจร หรืออุปกรณ์ทีใช้ในการสัญจร และอืน ๆ ที
มีลักษณะดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว3203 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 (สํานักปลัด)

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง เงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรือง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 90 ยุทธศาสตร์
ที 3 โครงการที 5) (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถินผู้ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบํานาญถึงแก่ ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546 (สํานัก
ปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 168,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ให้ อบต.หักเงินจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ในอัตราร้อยละ ๑ ทังนีมิให้นํารายรับประเภท
ธนบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
ด้วย (ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่รวมรายรับ
ประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน (16,850,000 x 1% = 168,500 บาท) โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวัน
ที 21 กรกฎาคม 2559 (สํานักปลัด)
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,608.08 803.19 1,612.25 1,000.00 1,500.00 

  (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,608.08 803.19 1,612.25 1,000.00 1,500.00 

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 427,622.00 390,687.00 462,743.00 635,000.00 649,500.00 

  (1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 200,000.00 200,000.00 180,000.00 400,000.00 250,000.00 
  (2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค 
      หรือการพาณิชย์ 

- - - 50,000.00 50,000.00 

  (3) รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์ 227,622.00 190,687.00 282,743.00 185,000.00 299,500.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - - - - - 

  (1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - - - - - 

รวมรายรับ 429,230.08 391,490.19 464,355.25 636,000.00 601,000.00 

 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งบกลาง 2,610.00 3,460.00 3,460.00 2,360.00 3,510.00 
งบบุคลากร - - - - - 
งบด าเนนิการ 361,724.48 446,475.02 600,000.00 605,000.00 540,000.00 
งบลงทุน 3,959.00 - 122,540.00 28,640.00 57,490.00 
งบรายจา่ยอื่น - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวมรายจ่าย 368,293.48 449,935.02 726,000.00 636,000.00 601,000.00 
 

 
 
 
 



ประมาณการรายรับทังสิน 601,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 601,000 บาท
ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 299,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีทีผ่านมา

เงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่ารายรับจริงของปีทีผ่านมา

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีทีผ่านมา

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอ ศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  601,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย
ประกัน หรือค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึงทีอยู่ในประเภทนี หรือ
อืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแลของกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในราชการของกิจการประปา องค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง  ทังทีเป็นวัสดุโดยสภาพ  เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และ
สิงของทีมีลักษณะคงทน เช่น เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบ
กระดานดํา เก้าอีพลาสติก กระเป๋า ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทังทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ และสิงของทีมีลักษณะคง
ทน เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เครืองสัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู จอบ เสียม ค้อน ครีม ท่อนําบาดาล ท่อ
นํา และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ หรืออืน ๆ ตามที
กฎหมายกําหนด 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี สําหรับรถจักรยานยนต์ ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ฯลฯ หรืออืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอ ศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี
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วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน  ทีไม่ปรากฏในวัสดุทัวไป เช่น มิเตอร์
นํา/ไฟฟ้า หัววาล์ว ฯลฯ และ อืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
     เพือจ่ายค่าไฟฟ้ากิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง หรืออืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 

งบลงทุน  เป็นเงิน 57,490 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงการซ่อมแซม บํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ  ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 17,490 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 17,490 บาท
     เป็นรายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้างมีมูลค่าเพิมขึน  

งบกลาง  เป็นเงิน 3,510 บาท
งบกลาง รวม 3,510 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 3,510 บาท
     เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ เช่น กิจการประปา กิจการขนส่ง ฯลฯ ซึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จัดทําข้อบัญญัติแยกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่ต้องนํามา
ประมาณการรายรับประเภทเงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการ ซึงตังไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการมารวมในการคํานวณ
อัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบเฉพาะการ  
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250,000

5,000

10,000

100,000

120,000

20,000

9,324,000

168,500

100,000

1,440,000

42,120 42,120

1,368,000 1,368,000

86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120

228,000 444,000

36,000 60,000

937,080 4,566,720 8,231,520

42,000 174,000 300,000

100,000 130,000

10,000 40,000 65,000

84,000 84,000

3,000 30,000 41,000คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 3,000

10,000 20,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
5,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่เชา่บา้น

653,880 2,073,840

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 108,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 12,000

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,440,000

ส ารองจา่ย 100,000

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 9,324,000

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 120,000

การจดัการจราจร 10,000

เงนิชว่ยพเิศษ 5,000

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 250,000

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

เงนิสมทบเขา้กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 100,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 20,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.)
168,500

แผนงาน

การ

รกัษา

ความ

สงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย



แผนงาน

การ

รกัษา

ความ

สงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

581,100 660,000 1,721,100

25,000 25,000

200,000 200,000

25,000 200,000 295,000

1,000 1,000

1,000 1,000

5,000

400,000 400,000

30,000 30,000

10,000 10,000

3,500 3,500

54,780 54,780

34,600 34,600

14,990 14,990

7,860 7,860

5,760 5,760

1,150 1,150
โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่3 

(เสน้ที ่2)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่3 

(เสน้ที ่1)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่2 

(เสน้ที ่3)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่2 

(เสน้ที ่2)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่2 

(เสน้ที ่1)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่1 

(เสน้ที ่1)

โครงการเชดิชูเกียรตพินกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้งขององค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง ผูม้คีณุธรรม

และจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการและให้บรกิาร

ประชาชนดเีดน่

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์

พระบรมราชนีินาถ (วนัแมแ่ห่งชาต)ิ

โครงการเฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหา

วชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ

โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี ของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
5,000

โครงการ อบต.มดแดงรว่มใจห่วงใยผูพ้กิาร

20,000 50,000

โครงการ อบต.มดแดงรว่มใจดแูลผูส้งูอายุ

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต ัง้

300,000 180,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ



แผนงาน

การ

รกัษา

ความ

สงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

38,640 38,640

10,480 10,480

11,530 11,530

8,650 8,650

17,300 17,300

15,720 15,720

9,800 9,800

16,720 16,720

7,200 7,200

28,830 28,830

3,740 3,740

3,460 3,460

3,170 3,170

5,760 5,760

3,460 3,460

5,760 5,760

40,370 40,370
โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่7)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่6)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่5)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่4)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่3)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่2)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่10)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่1)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่5 

(เสน้ที ่3)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่5 

(เสน้ที ่2)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่5 

(เสน้ที ่1)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่4 

(เสน้ที ่3)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่4 

(เสน้ที ่2)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่4 

(เสน้ที ่1)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่3 

(เสน้ที ่5)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่3 

(เสน้ที ่4)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่3 

(เสน้ที ่3)

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงาน

การ

รกัษา

ความ

สงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

2,590 2,590

1,440 1,440

17,300 17,300

34,600 34,600

23,060 23,060

23,060 23,060

11,530 11,530

10,000

3,000 3,000

6,600 6,600

15,000 15,000

10,000 10,000

8,440 8,440

15,000 15,000

13,500 13,500

9,000 9,000

30,000

20,000 20,000

20,000

3,000 3,000
โครงการรณรงค์การเฝ้าระวงัและป้องกนัอคัคภียั

ในชว่งฤดแูลง้

โครงการเยาวชนใสใ่จความปลอดภยัในครวัเรือน 20,000

โครงการเพือ่ปกป้องสถาบนัส าคญัของชาตฯิ

โครงการพฒันาการเรียนรูข้องเด็กปฐมวยั 30,000

โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรูก้ารถนอมอาหาร

โครงการฝึกอบรมธรรมะ

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการยอ้มผา้

โครงการฝึกอบรมซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั

โครงการฝึกอบรมความรูท้างกฎหมายท ั่วไป

โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย

โครงการปลูกพืชผกัสมนุไพรพ้ืนบา้น (กนิอาหารให้

เป็นยา)

โครงการประชุมประชาคมต าบล

โครงการประชาธปิไตยในโรงเรียน 10,000

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่7 

(เสน้ที ่5)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่7 

(เสน้ที ่4)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่7 

(เสน้ที ่3)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่7 

(เสน้ที ่2)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่7 

(เสน้ที ่1)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่9)

โครงการซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลุก หมูท่ี ่6 

(เสน้ที ่8)

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงาน

การ

รกัษา

ความ

สงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

30,000

3,000 3,000

3,000 3,000

30,000

20,000 20,000

5,000 5,000

5,500 5,500

10,000 10,000

5,000 5,000

10,300 10,300

11,500 11,500

10,000

15,000 15,000

20,000

294,000

102,000

300,000 300,000

150,000 150,000โครงการอบรมและศกึษาดงูาน

โครงการให้ความชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตักิรณี

ฉุกเฉิน (สาธารณภยั)

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 

(คา่จดัการเรียนการสอน)
102,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 294,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพให้กบัเยาวชน 20,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพกลุม่จกัสาน

โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 10,000

โครงการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบักระบวนการมสีว่น

รว่มในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ และทบทวน

การจดัท าแผนชุมชน

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมของชมรมผููส้งูอายุ

โครงการสง่เสรมิการออกก าลงักายเพือ่สขุภาพของคน

ในชุมชนต าบลมดแดง

โครงการสง่เสรมิการคดัแยกขยะขององค์การบรหิาร

สว่นต าบลมดแดง

โครงการเวทปีระชาคมหมูบ่า้น เพือ่พฒันาทอ้งถิน่และ

ชุมชน

โครงการวฒันธรรมชุมชนกบัการอนุรกัษ์และพฒันา

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการรวมใจภกัดิ ์รกัสามคัค ีสดดุพีระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

โครงการรณรงค์รว่มมอืในการเฝ้าระวงัควบคมุ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการระบาดของโรค

ไขเ้ลือดออกฯ

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลสงกรานต์

โครงการรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ รบัรองพ้ืนที่

ปลอดภยัโรคพษิสนุขับา้
30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงาน

การ

รกัษา

ความ

สงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

25,000 60,360 145,360

50,000 15,000 45,000 110,000

20,000 60,000 100,000

100,000 5,000 110,000

200,000 20,000 90,000 310,000

15,000 15,000

100,000 20,000 150,000

850,000

5,000 2,000 7,000

30,000 5,000 40,000

5,000 1,000 8,000

20,000 120,000 195,000

2,000 2,000 9,000

86,500 86,500

6,500 11,500

270,000 340,000

30,000 30,000

10,000 10,000

11,000 11,000

22,000 22,000

11,000 11,000

6,000 6,000

30,000 30,000 90,000

5,900 5,900 17,700

490,000 490,000

70,000 110,000คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 30,000 10,000

ชุดเครือ่งรบัวทิยุกระจายเสยีงชนิดไรส้าย

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เครือ่งส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 5,900

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2* 30,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โตะ๊ท างาน

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีน้วมท างาน

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก.

70,000

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

คา่บรกิารโทรศพัท์

วสัดอุืน่ 5,000

วสัดสุ านกังาน 25,000 30,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วสัดกุอ่สรา้ง 5,000

850,000

วสัดกุารเกษตร

วสัดงุานบา้นงานครวั 30,000

5,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 10,000

ค่าวสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ

คา่อาหารเสรมิ (นม)

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 40,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



แผนงาน

การ

รกัษา

ความ

สงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

19,300 19,300

499,700 499,700

469,300 469,300

222,700 222,700

277,400 277,400

454,200 454,200

274,800 474,800

300,000 300,000

30,000 30,000

100,000

1,200,000

11,600 2,686,610 89,300 2,201,080 2,000 367,440 10,836,800 34,620,950

1,200,000

รวม 11,537,500 50,000 1,461,780 5,376,840

100,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการงบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนเอกชน

อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนสงักดั สพฐ.

โครงการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ตีอ่

การให้บรกิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่

200,000

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยให้แกเ่อกชน นิติ

บคุคลหรือบคุคลภายนอกเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่7 จาก

บรเิวณทีน่านายสมติ ตูแ้กว้ ถงึบรเิวณทีน่านายจ าเนียร

 หนูทอง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่5 จาก

ถนน คสล.เดมิ หลงัปั้มน ้ามนัมุง่เจรญิ ถงึถนนเลีย่ง

เมอืงสาย 357

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 จาก

ถนน คสล. ดงตาชา้ง จากทีน่านางซอย ทวนทอง ถงึ

สวนมะมว่งนายอดุม แกว้พศิดาร

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 จาก

ถนน คสล.เดมิ บรเิวณทีน่านายสรุศกัดิ ์ทวีผล ถงึทีน่า

นายส าราญ ศรีศกัดา

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 จาก

บรเิวณทีน่านายชูชีพ พวงดอกไม ้ถงึทีน่านายชูชีพ 

พวงดอกไม้

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์


