


 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมดแดง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลมดแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลมดแดงจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,893,215.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,331,656.90 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,277,843.81 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 138,906.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 27,580,801.87 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 61,917.05 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 191,183.95 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 212,887.33 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 7,500.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 7,150.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,641,223.54 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,458,940.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 455,006.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 23,738,238.47 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 8,767,226.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,782,469.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,788,993.47 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,620,490.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 779,060.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 455,006.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 689,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปาของ อบต.มดแดง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง จํานวน 376,114.57 บาท

รายจายจริง จํานวน 315,091.23 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 328,476.20 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 106,675.89 บาท

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

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 560,047.77 บาท

ทรัพยรับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง
อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 299,027.80 264,000.00 165,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

246,481.00 308,300.00 289,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 230,624.44 250,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 12,000.00 13,300.00

หมวดรายได้จากทุน 5,700.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 781,833.24 844,300.00 677,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,123,973.42 17,312,000.00 17,348,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,123,973.42 17,312,000.00 17,348,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,403,457.00 16,930,000.00 17,474,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,403,457.00 16,930,000.00 17,474,200.00

รวม 35,309,263.66 35,086,300.00 35,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,213,468.00 11,071,060.00 11,852,240.00

งบบุคลากร 9,781,440.00 11,507,300.00 13,627,460.00

งบดําเนินงาน 5,404,229.95 7,769,300.00 5,450,710.00

งบลงทุน 2,539,800.00 3,508,640.00 3,551,590.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 18,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,050,180.00 1,200,000.00 1,000,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,989,117.95 35,086,300.00 35,500,000.00

รวม 28,989,117.95 35,086,300.00 35,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,965,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 167,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,260,340

แผนงานสาธารณสุข 1,944,260

แผนงานสังคมสงเคราะห 400

แผนงานเคหะและชุมชน 2,728,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 36,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,265,900

แผนงานการเกษตร 248,400

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,852,240

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,962,920 2,268,980 8,231,900
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,910,200 2,268,980 6,179,180

งบดําเนินงาน 1,594,790 466,000 2,060,790
    ค่าตอบแทน 177,000 195,000 372,000

    ค่าใช้สอย 731,290 110,000 841,290

    ค่าวัสดุ 297,000 111,000 408,000

    ค่าสาธารณูปโภค 389,500 50,000 439,500

งบลงทุน 621,330 33,000 654,330
    ค่าครุภัณฑ์ 225,170 33,000 258,170

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 396,160 0 396,160

งบรายจ่ายอื่น 18,000 0 18,000
    รายจ่ายอื่น 18,000 0 18,000

                              รวม 8,197,040 2,767,980 10,965,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 63,000 104,800 167,800
    ค่าใช้สอย 0 104,800 104,800

    ค่าวัสดุ 63,000 0 63,000

                              รวม 63,000 104,800 167,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,319,520 1,144,920 2,464,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,319,520 1,144,920 2,464,440

งบดําเนินงาน 271,000 1,284,800 1,555,800
    ค่าตอบแทน 10,000 40,000 50,000

    ค่าใช้สอย 180,000 519,800 699,800

    ค่าวัสดุ 81,000 650,000 731,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 75,000 75,000

งบลงทุน 240,100 0 240,100
    ค่าครุภัณฑ์ 40,100 0 40,100

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,000,000 1,000,000
    เงินอุดหนุน 0 1,000,000 1,000,000

                              รวม 1,830,620 3,429,720 5,260,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,389,000 0 1,389,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,389,000 0 1,389,000

งบดําเนินงาน 153,000 185,200 338,200
    ค่าตอบแทน 47,000 0 47,000

    ค่าใช้สอย 80,000 185,200 265,200

    ค่าวัสดุ 26,000 0 26,000

งบลงทุน 217,060 0 217,060
    ค่าครุภัณฑ์ 217,060 0 217,060

                              รวม 1,759,060 185,200 1,944,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 400 400
    ค่าใช้สอย 400 400

                              รวม 400 400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,440,840 0 0 0 1,440,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,440,840 0 0 0 1,440,840

งบดําเนินงาน 337,000 60,000 2,000 660,000 1,059,000
    ค่าตอบแทน 6,000 0 0 0 6,000

    ค่าใช้สอย 135,000 0 0 400,000 535,000

    ค่าวัสดุ 196,000 60,000 2,000 260,000 518,000

งบลงทุน 229,000 0 0 0 229,000
    ค่าครุภัณฑ์ 229,000 0 0 0 229,000

                              รวม 2,006,840 60,000 2,000 660,000 2,728,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 6,450 30,350 36,800
    ค่าใช้สอย 6,450 30,350 36,800

                              รวม 6,450 30,350 36,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 10,000 30,000
    ค่าใช้สอย 20,000 10,000 30,000

                              รวม 20,000 10,000 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 300,600 300,600
    ค่าใช้สอย 300,600 300,600

งบลงทุน 1,965,300 1,965,300
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,965,300 1,965,300

                              รวม 2,265,900 2,265,900
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 2,600 0 2,600
    ค่าใช้สอย 2,600 0 2,600

งบลงทุน 214,600 31,200 245,800
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 214,600 31,200 245,800

                              รวม 217,200 31,200 248,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,852,240 11,852,240
    งบกลาง 11,852,240 11,852,240

                              รวม 11,852,240 11,852,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

อําเภอ ศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 225,000.00 -55.56 % 100,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 124,188.75 135,087.50 157,240.50 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 72,697.80 90,145.50 88,477.30 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 38,288.00 37,280.00 53,310.00 39,000.00 66.67 % 65,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 235,174.55 262,513.00 299,027.80 264,000.00 165,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 756.60 873.00 873.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 1,680.00 1,800.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20,100.32 2,563.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 195,810.00 201,990.00 205,770.00 220,000.00 0.00 % 220,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

220.00 270.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 700.00 430.00 880.00 600.00 33.33 % 800.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 2,000.00 8,505.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 200.00 800.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

19,020.00 23,970.00 23,900.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 218,126.60 252,633.32 246,481.00 308,300.00 289,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 178,667.44 242,767.64 230,624.44 250,000.00 -20.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 178,667.44 242,767.64 230,624.44 250,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 100.00 0.00 0.00 300.00 -33.33 % 200.00
     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 9,700.00 3.09 % 10,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 400.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 100.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 500.00 100.00 0.00 12,000.00 13,300.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 5,700.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,700.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 417,675.28 494,970.36 524,644.68 495,000.00 0.00 % 495,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,969,929.78 8,636,010.96 8,911,834.55 8,640,000.00 0.00 % 8,640,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,321,047.16 2,461,032.61 2,220,709.42 2,462,000.00 0.00 % 2,462,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,988.12 86,473.40 63,038.38 90,000.00 0.00 % 90,000.00
     ภาษีสุรา 1,122,959.33 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,706,199.85 4,333,069.69 4,690,222.68 4,340,000.00 0.00 % 4,340,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 5,850.00 4,365.25 3,852.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาภาคหลวงแร 106,675.49 106,463.03 127,912.49 100,000.00 20.00 % 120,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 51,830.27 56,625.44 83,089.22 60,000.00 33.33 % 80,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,063,701.00 1,060,986.00 1,498,670.00 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 1,010.00 0.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,827,866.28 17,239,996.74 18,123,973.42 17,312,000.00 17,348,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

15,463,839.00 15,571,238.00 16,403,457.00 16,930,000.00 3.21 % 17,474,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,463,839.00 15,571,238.00 16,403,457.00 16,930,000.00 17,474,200.00
รวมทุกหมวด 31,924,173.87 33,569,248.70 35,309,263.66 35,086,300.00 35,500,000.00

วันที่พิมพ : 15/7/2563  14:33:10 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 165,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 289,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 800 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 13,300 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา
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คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,100 บาท

ประมาณการไว้ตามภารกิจงานด้านการบริการถายเอกสารให้กับ
ประชาชน

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,348,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 495,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,640,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,462,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,340,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงแร จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,474,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 17,474,200 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา และภารกิจถายโอน
ในการจายเงินเบี้ยยังชีพซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,368,000 1,368,000 1,169,766 1,108,800 23.38 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 2,052,720 1,854,486 1,793,520 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,740,246 2,800,800 2,866,938 3,230,400 2.1 % 3,298,200

เงินประจําตําแหนง 132,000 132,000 132,000 132,000 0 % 132,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 270,000 60 % 432,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต    จังหวัดสุพรรณบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 30,000 60 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,992,246 3,052,800 3,118,938 3,662,400 3,910,200
รวมงบบุคลากร 5,044,966 5,105,520 4,973,424 5,455,920 5,962,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 0 10,000 -90 % 1,000

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 42,000 105,000 2.86 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,496.25 46,251.75 57,578.25 70,000 -10 % 63,000

รวมค่าตอบแทน 80,496.25 91,611.75 99,578.25 195,000 177,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 443,110 444,080 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 635,410 467,000 -45.18 % 256,010

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,575 6,250 5,450 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 200,000 50 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 138,522 217,744 79,340 120,145 -25.09 % 90,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0 2,700 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแมแหงชาติ)

0 2,100 1,900 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแมแหงชาติ)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเดน

0 0 0 3,500 -85.71 % 500

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป 0 8,230 4,810 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมธรรมะ 0 0 0 13,500 -74.07 % 3,500

โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติฯ

17,601.3 50,000 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดีพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

0 0 3,046.88 0 0 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(วันชาติ และวันพอแหงชาติ)

0 0 0 1,900 426.32 % 10,000

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองคกร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

68,980 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 0 145,400 143,200 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,085.43 63,896.72 96,438.61 105,000 -79.73 % 21,280

รวมค่าใช้สอย 706,873.73 940,400.72 969,595.49 981,045 731,290
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 107,046 84,607 40,941 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,055.92 2,909.5 0 2,000 0 % 2,000

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

วัสดุกอสร้าง 8,592.1 208.65 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 0 19,800 25,000 280 % 95,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 52,117.9 67,005.03 79,318.38 96,000 -16.67 % 80,000

วัสดุการเกษตร 24,957.08 580 0 2,000 -50 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 29,090 38,350 25,650 30,000 -6.67 % 28,000

วัสดุอื่น 977.98 0 0 2,000 -50 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 250,561.98 208,395.18 185,709.38 248,000 297,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 192,457.86 217,704.13 267,711.07 270,000 7.41 % 290,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,190 5,330 5,575 6,500 0 % 6,500

คาบริการโทรศัพท 6,306.83 6,180.86 6,163.2 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,257.6 85,257.6 85,257.6 87,000 1.15 % 88,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 287,212.29 314,472.59 364,706.87 373,500 389,500
รวมงบดําเนินงาน 1,325,144.25 1,554,880.24 1,619,589.99 1,797,545 1,594,790

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 6,000 0 2,500 3,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 4,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต

0 5,500 0 0 100 % 11,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานทึบ) ขนาด 
5 ฟุต

5,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เก็บเอกสาร มีที่กั้นเหล็ก 4,500 0 0 0 0 % 0

ตู้โชว 6,800 0 0 0 0 % 0

ตู้ไม้ 2 ลิ้นชัก 3,500 0 0 0 0 % 0

ตู้ยาสามัญ 700 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 

0 16,500 0 0 0 % 0

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

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 0 5,500 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 4,500

โต๊ะคอมพิวเตอรไม้พร้อมเก้าอี้ไม้ 3,500 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 5,800 0 0 % 0

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

โต๊ะหมูบูชา 8,500 0 0 0 0 % 0

บอรดประชาสัมพันธ 0 3,000 0 0 0 % 0

พัดลมโคจรติดเพดาน 0 4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 0 2,800 0 0 0 % 0

ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 475,300 476,000 476,000 0 0 % 0

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 14,000 0 0 0 0 % 0

ไมโครโฟนแบบสาย 0 1,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ลําโพงฮอรนพร้อมยูนิต 0 2,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ผ้ามาน 0 31,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค จํานวน 
1 เครื่อง

21,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

0 0 60,000 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ 
Network

11,500 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0 0 11,600 0 100 % 5,800

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมน้อยกวา 
21.5 นิ้ว

4,000 0 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 8,552 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 55,000 216.13 % 173,870

รวมค่าครุภัณฑ์ 587,352 543,300 556,600 63,500 225,170
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน

โครงการถมดิน บริเวณที่ทําการ อบต.มด
แดง

0 250,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 396,160

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 250,000 0 0 396,160
รวมงบลงทุน 587,352 793,300 556,600 63,500 621,330

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีตอการให้บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลมดแดง

0 0 0 30,000 -40 % 18,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 18,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,957,462.25 7,453,700.24 7,149,613.99 7,346,965 8,197,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,307,340 1,393,920 1,306,120 1,630,520 1.29 % 1,651,560

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,520 83,200 170,300 363,600 39.16 % 506,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 15,540 32,925 57,420 20.9 % 69,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,504,860 1,534,660 1,551,345 2,093,540 2,268,980
รวมงบบุคลากร 1,504,860 1,534,660 1,551,345 2,093,540 2,268,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

8,400 0 21,400 70,000 -14.29 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,280 14,280 14,280 25,000 0 % 25,000

คาเชาบ้าน 14,000 42,000 49,500 90,000 -33.33 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 37,150 17,550 34,850 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 73,830 73,830 120,030 235,000 195,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,543.14 3,600 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 11,100 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ประจําปีงบประมาณ 
2560

253,618 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 67,890 100,264 63,484 100,000 -40 % 60,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 319,180 297,000 120,000 -83.33 % 20,000

โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

0 0 0 4,000 -100 % 0

โครงการบริการประชาชนในวันหยุด
ราชการ (วันเสาร)

0 0 0 600 -100 % 0

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก (ชวง
พักเที่ยง) 

0 0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,770 19,485 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 328,821.14 442,529 371,584 285,600 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 83,178.2 49,518.8 45,694 70,000 0 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,625.42 1,469.64 987.06 6,000 0 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 13,130 14,000 15,000 27,000 11.11 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 97,933.62 64,988.44 61,681.06 111,000 111,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 8,218 8,000 8,078 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,218 8,000 8,078 80,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 508,802.76 589,347.44 561,373.06 711,600 466,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 0 5,000 0 0 % 0

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

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก.

0 11,000 22,000 16,500 -33.33 % 11,000

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

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 0 10,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง 0 10,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 29,900 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟ 5,500 0 0 0 0 % 0

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

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

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมน้อยกวา 
21.5 นิ้ว

4,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 28,000 0 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,300 77,700 38,500 46,500 33,000
รวมงบลงทุน 62,300 77,700 38,500 46,500 33,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,075,962.76 2,201,707.44 2,151,218.06 2,851,640 2,767,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,033,425.01 9,655,407.68 9,300,832.05 10,198,605 10,965,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 38,400 5,800 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,590.5 8,481 16,137 70,000 -71.43 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 10,000 -70 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 11,590.5 46,881 21,937 100,000 63,000
รวมงบดําเนินงาน 11,590.5 46,881 21,937 100,000 63,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงหาบหาม 0 498,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 498,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 498,500 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 11,590.5 545,381 21,937 100,000 63,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้อง
ใสใจไมประมาท"

0 300 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 8,620 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2560

19,724.1 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคการเฝ้าระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในชวงฤดูแล้ง

0 3,000 3,000 3,000 -46.67 % 1,600

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม

0 3,000 3,000 3,000 -46.67 % 1,600

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม ประจําปี 2560

3,000 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต

0 3,000 3,000 3,000 -46.67 % 1,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต ประจําปี 2560

3,000 0 0 0 0 % 0

โครงการให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)

0 34,800 28,064 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 25,724.1 52,720 37,064 9,000 104,800
รวมงบดําเนินงาน 25,724.1 52,720 37,064 9,000 104,800

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 25,724.1 52,720 37,064 9,000 104,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 37,314.6 598,101 59,001 109,000 167,800

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 668,621 793,560 839,220 1,184,880 7.82 % 1,277,520

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 668,621 793,560 839,220 1,226,880 1,319,520
รวมงบบุคลากร 668,621 793,560 839,220 1,226,880 1,319,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 20,000 -75 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -80 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 18,756.75 29,800 20,000 -80 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 18,756.75 29,800 45,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 82,500 88,400 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 90,000 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 31,069 126,934 32,952 80,000 -50 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,370 13,100 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 113,569 225,704 136,052 220,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,291 39,083 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,973 0 14,100 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

วันที่พิมพ : 24/7/2563  14:44:50 หน้า : 16/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 13,250 0 0 10,000 50 % 15,000

วัสดุอื่น 0 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 77,514 39,083 14,100 101,000 81,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 23,117.7 43,939.34 44,700.62 120,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 245 1,080 1,680 5,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,362.7 45,019.34 46,380.62 125,000 0
รวมงบดําเนินงาน 214,445.7 328,563.09 226,332.62 491,000 271,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

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

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 

0 5,500 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 0 0 100 % 5,800

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,500 700 22,000 40,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 0 8,500 700 22,000 240,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 883,066.7 1,130,623.09 1,066,252.62 1,739,880 1,830,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 704,360 715,200 759,720 816,440 5.69 % 862,920

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 17,500 140 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 54,060 108,000 108,000 162,000 33.33 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 3,866 12,000 12,000 18,000 33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 762,286 835,200 879,720 1,013,940 1,144,920
รวมงบบุคลากร 762,286 835,200 879,720 1,013,940 1,144,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 0 11,700 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 2,000 0 11,700 40,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 0 6,670 6,400 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ศพด. อบต.มดแดง)

0 14,310.99 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 14,980 7,900 14,605 30,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถิ่นไทย ผานการเลน

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

235,140 240,680 256,420 300,000 0 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

108,800 93,500 102,300 169,800 0 % 169,800

รวมค่าใช้สอย 358,920 363,060.99 379,725 699,800 519,800
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 572,533.5 510,211.66 516,512.16 750,000 -13.33 % 650,000

วัสดุอื่น 2,663.23 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 575,196.73 510,211.66 516,512.16 750,000 650,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 75,000
รวมงบดําเนินงาน 936,116.73 873,272.65 907,937.16 1,489,800 1,284,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 3,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู

80,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 64,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 

0 11,000 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร 0 2,500 0 0 0 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงคขาพับได้ 0 3,200 0 0 0 % 0

โต๊ะโรงอาหารเด็ก 0 0 0 20,000 -100 % 0

พัดลมโคจรติดเพดาน 0 11,120 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 6,453 0 0 0 % 0

โทรโขง 0 2,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

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

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ผ้ามาน 0 35,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 21,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,000 115,263 0 84,800 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

44,800 0 0 0 0 % 0
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โครงการเทพื้น คสล. รอบอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลมด
แดง

310,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเสาธง 0 1,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 84,510 0 435,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 354,800 86,310 0 435,000 0
รวมงบลงทุน 434,800 201,573 0 519,800 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,200,100 1,118,480 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

0 0 1,050,180 1,182,500 -15.43 % 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 1,200,100 1,118,480 1,050,180 1,182,500 1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,200,100 1,118,480 1,050,180 1,182,500 1,000,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,333,302.73 3,028,525.65 2,837,837.16 4,206,040 3,429,720
รวมแผนงานการศึกษา 4,216,369.43 4,159,148.74 3,904,089.78 5,945,920 5,260,340
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 585,420 601,380 622,920 576,440 50.41 % 867,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 17,500 1,000 4,100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 288,000 50 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 32,000 50 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 627,420 643,380 640,420 897,440 1,389,000
รวมงบบุคลากร 627,420 643,380 640,420 897,440 1,389,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,000 4,300 2,000 5,000 -20 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 7,000 4,300 2,000 12,000 47,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 264,000 263,918 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 289,974 94,000 -57.45 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,950 0 8,840 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,620 10,445 20,261.3 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 268,570 274,363 319,075.3 154,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,421 6,420 22,624 40,000 -50 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 240 0 0 4,000 25 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 23,661 6,420 22,624 45,000 26,000
รวมงบดําเนินงาน 299,231 285,083 343,699.3 211,000 153,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต

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

5,000 0 0 0 0 % 0

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

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

0 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0 0 5,800 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 500,240 -58.11 % 209,560

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 36,500 533,240 217,060
รวมงบลงทุน 16,000 0 36,500 533,240 217,060

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 942,651 928,463 1,020,619.3 1,641,680 1,759,060
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 46,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 46,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 4,550 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 49,000 -14.29 % 42,000

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระ
ราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 49,000 -14.29 % 42,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

0 15,276.3 13,297 0 0 % 0
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โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2560

9,934 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกและไข้ซิก้าอยางยั่งยืน

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการรณรงครวมมือในการเฝ้าระวังควบ
คุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกฯ

2,503.1 6,307.2 9,832.45 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้
กับผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 1,000 -80 % 200

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 0 50,000 -30 % 35,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0 0 0 42,000 -14.29 % 36,000

รวมค่าใช้สอย 12,437.1 21,583.5 27,679.45 241,000 185,200
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 12,437.1 21,583.5 27,679.45 337,000 185,200
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 12,437.1 21,583.5 27,679.45 337,000 185,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 955,088.1 950,046.5 1,048,298.75 1,978,680 1,944,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.มดแดงรวมใจดูแลผู้สูงอายุ 0 200 200 300 -33.33 % 200

โครงการ อบต.มดแดงรวมใจหวงใยผู้พิการ 0 200 200 300 -33.33 % 200

รวมค่าใช้สอย 0 400 400 600 400
รวมงบดําเนินงาน 0 400 400 600 400

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 400 400 600 400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 400 400 600 400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 611,700 647,760 855,311 937,080 10.86 % 1,038,840

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 162,000 100 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 18,000 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 653,700 689,760 897,311 1,159,080 1,440,840
รวมงบบุคลากร 653,700 689,760 897,311 1,159,080 1,440,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 -98 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 8,400 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 61,400 6,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 190,500 244,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 243,000 220,000 -47.73 % 115,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 46,986 19,714 30,000 -66.67 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,260 6,010 750 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 193,760 297,496 263,464 280,000 135,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 19,939 4,438 10,566 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 67,653.88 28,800 24,000 5,000 900 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,057.93 70,786.52 70,747.22 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 6,300 3,990 10,260 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 131,950.81 108,014.52 115,573.22 142,000 196,000
รวมงบดําเนินงาน 325,710.81 405,510.52 379,037.22 483,400 337,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 10,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 14,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 
(บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต

0 0 0 11,000 -100 % 0

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

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

0 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0 0 5,800 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 11,050 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 215,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,550 0 36,500 22,000 229,000
รวมงบลงทุน 32,550 0 36,500 22,000 229,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,011,960.81 1,095,270.52 1,312,848.22 1,664,480 2,006,840
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 2 (เส้นที่ 1)

98,300 0 0 0 0 % 0

(10) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 4 (เส้นที่ 1)

18,000 0 0 0 0 % 0
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(13) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 4 (เส้นที่ 4)

7,000 0 0 0 0 % 0

(14) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 5 (เส้นที่ 1)

6,000 0 0 0 0 % 0

(19) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 5 (เส้นที่ 6)

8,400 0 0 0 0 % 0

(2) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 2 (เส้นที่ 2)

22,900 0 0 0 0 % 0

(21) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 5 (เส้นที่ 8)

4,700 0 0 0 0 % 0

(22) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 6 (เส้นที่ 1)

60,000 0 0 0 0 % 0

(23) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 6 (เส้นที่ 2)

60,000 0 0 0 0 % 0

(24) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 6 (เส้นที่ 3)

47,000 0 0 0 0 % 0

(26) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 7 (เส้นที่ 2)

9,400 0 0 0 0 % 0

(27) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 7 (เส้นที่ 3)

36,000 0 0 0 0 % 0

(28) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 7 (เส้นที่ 4)

10,600 0 0 0 0 % 0
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(4) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 3 (เส้นที่ 1)

13,000 0 0 0 0 % 0

(5) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 3 (เส้นที่ 2)

6,000 0 0 0 0 % 0

(6) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 3 (เส้นที่ 3)

24,000 0 0 0 0 % 0

(7) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 3 (เส้นที่ 4)

57,000 0 0 0 0 % 0

(8) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 3 (เส้นที่ 5)

4,700 0 0 0 0 % 0

(9) โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมูที่ 3 (เส้นที่ 6)

3,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 496,000 0 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,678.5 0 34,750 90,000 -33.33 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 60,678.5 0 34,750 90,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 556,678.5 0 34,750 90,000 60,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ 0 4,000 0 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0 7,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,000 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานางสุวรรณ 
อุนใจ ถึงบริเวณที่นานายนพดล แดงรักษ 
หมูที่ 5

369,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายจุน วงษ
จันทร ถึงบริเวณที่นานางสุวรรณ อุนใจ หมู
ที่ 5

212,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลมดแดง ถึงบริเวณทาง
เข้าบ้านนางสีนวล ศรีศักดา หมูที่ 2

384,500 0 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1) คาบํารุงรักษาและปรัรบปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

65,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,030,500 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,030,500 11,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 163,211.38 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 163,211.38 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 163,211.38 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,587,178.5 174,211.38 34,750 90,000 60,000

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,000 2,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 2,000 2,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 331,503.25 369,706.25 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 361,354.5 400,000 0 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะขององคการบริหาร
สวนตําบลมดแดง อําเภอศรีประจันต 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1,450 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะของ
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

0 0 9,420 12,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 332,953.25 369,706.25 370,774.5 412,500 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 42,750 19,285 50,500 100,000 -10 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 35,400 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,928.8 105,758.9 109,534.1 150,000 -13.33 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 133,678.8 125,043.9 195,434.1 290,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 466,632.05 494,750.15 566,208.6 702,500 660,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 466,632.05 494,750.15 566,208.6 702,500 660,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,065,771.36 1,764,232.05 1,913,806.82 2,458,980 2,728,840
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมตําบล 0 0 200 360 302.78 % 1,450

โครงการประชุมประชาคมตําบล ประจําปี 
2560

3,300 0 0 0 0 % 0

โครงการเวทีประชาคมหมูบ้าน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน

0 3,531 4,283 5,695 -29.76 % 4,000

โครงการเวทีประชาคมหมูบ้าน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน ประจําปี 2560

5,070 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวน
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี และทบทวนการจัดทําแผนชุมชน

0 8,870 9,700 0 0 % 0

โครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปรง
ใสในการทํางานสงตอขาวสารสูชุมชน

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

รวมค่าใช้สอย 8,370 12,401 14,183 8,055 6,450
รวมงบดําเนินงาน 8,370 12,401 14,183 8,055 6,450
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

บอรดสําหรับจัดนิทรรศการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 5,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,370 12,401 14,183 13,055 6,450
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.มดแดงหวงใยใสใจผู้สูงอายุ
ตําบลมดแดง ประจําปี 2560

200 0 0 0 0 % 0

โครงการคลังความรู้เพื่อสุขภาพประชาชน
ด้วยการแพทยวิถีธรรมวิถีไทย หวงใย
สุขภาพ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

11,525 0 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชน กรณีได้รับผล
กระทบจากการใช้มาตรการป้องกันการแพร
ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

0 0 0 500,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 24/7/2563  14:44:50 หน้า : 38/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเผยแพรความรู้ทางกฎหมายทั่วไป 7,185 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย 0 0 4,050 10,000 -54 % 4,600

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐเหรียญโปรย
ทาน ลิบบิ้นพวงมาลัย ให้แกผู้สูงอายุ กลุม
สตรีตําบลมดแดง

10,050 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมอาชีพการถัก
กระเป๋าด้วยเชือกในกลุมสตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสในตําบลมดแดง

19,035 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการย้อมผ้า 0 0 3,225 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสตรีเพื่อสงเสริมอาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน

0 0 0 10,000 -74 % 2,600

โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอม
อาหาร

0 4,480 4,480 0 0 % 0

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้
ด้อยโอกาสในตําบลมดแดง ประจําปี 2560

200 0 0 0 0 % 0

โครงการรวมด้วยชวยกันสงเสริมสุขภาพ
อนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส

200 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง

0 0 300 300 150 % 750

โครงการสงเสริมกิจกรรมของชมรมผูููสูงอายุ 0 7,900 7,800 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 10,300

โครงการสงเสริมวินัยการออมในครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 4,100
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมจักสาน 0 0 6,400 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 48,395 12,380 26,255 520,300 30,350
รวมงบดําเนินงาน 48,395 12,380 26,255 520,300 30,350

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 48,395 12,380 26,255 520,300 30,350
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 56,765 24,781 40,438 533,355 36,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาตําบลมดแดงต้านยาเสพติด 0 0 149,950 200,000 -100 % 0

โครงการกีฬาเยาวชนตําบลมดแดงต้านยา
เสพติด

0 1,400 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนรวมใจแก้ไขปัญหาขยะ 0 15,960 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนใสใจความปลอดภัยในครัว
เรือน

0 15,800 18,483.55 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับเยาวชน 0 3,975 4,850 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 37,135 173,283.55 210,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 37,135 173,283.55 210,000 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 37,135 173,283.55 210,000 20,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 0 10,000 0 10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,000 37,135 183,283.55 210,000 30,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู
ที่ 6 (เส้นที่ 1)

0 51,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 1 (เส้นที่ 1)

0 0 54,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7

0 0 0 0 100 % 300,600

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 2 (เส้นที่ 1)

0 3,100 34,600 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 2 (เส้นที่ 2)

0 0 14,990 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 2 (เส้นที่ 3)

0 0 7,860 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 3 (เส้นที่ 1)

0 16,000 5,760 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 3 (เส้นที่ 2)

0 0 1,150 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 3 (เส้นที่ 3)

0 0 28,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 3 (เส้นที่ 4)

0 0 10,480 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 3 (เส้นที่ 5)

0 0 11,530 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 4 (เส้นที่ 1)

0 0 8,650 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 4 (เส้นที่ 2)

0 0 17,300 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 4 (เส้นที่ 3)

0 0 15,720 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 5 (เส้นที่ 1)

0 4,400 9,800 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 5 (เส้นที่ 2)

0 0 16,720 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 5 (เส้นที่ 3)

0 0 7,200 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 1)

0 0 28,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 10)

0 0 3,740 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 2)

0 3,200 3,460 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 3)

0 0 3,170 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 4)

0 0 5,760 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 5)

0 0 3,460 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 6)

0 0 5,760 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 7)

0 0 40,370 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 8)

0 0 2,590 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 6 (เส้นที่ 9)

0 0 1,440 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 7 (เส้นที่ 1)

0 102,300 17,300 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 7 (เส้นที่ 2)

0 0 34,600 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 7 (เส้นที่ 3)

0 0 23,060 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 7 (เส้นที่ 4)

0 0 13,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูที่ 7 (เส้นที่ 5)

0 0 11,530 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 180,000 442,000 0 300,600
รวมงบดําเนินงาน 0 180,000 442,000 0 300,600

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 จาก
ถนนโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้าน
นายโสภณ พิทักษ

0 0 0 0 100 % 170,600

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 จาก
คันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึงบริเวณที่นานาง
บุญยืน บุรงค

0 0 0 0 100 % 230,600

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 จาก
ถนน  คสล.เดิม บริเวณที่นานายวินัย สอด
ศรี ถึงบริเวณที่นานางสาคร ศรีศักดา

0 0 0 0 100 % 253,700

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 
จากบริเวณที่นานายอํานาจ หรุมเรืองวงษ 
ถึงบริเวณที่นานายประสิทธิ์ พลายระหาร

0 0 0 0 100 % 491,800
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานางสาวสุชิน 
วรรธนบูรณ ถึงบริเวณที่นานางรําพึง จําปา
เงิน หมูที่ 3

0 0 0 294,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายจําเนียร 
หนูทอง ถึงบริเวณคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่
น้อง หมูที่ 7

0 0 0 328,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายชูชีพ 
พวงดอกไม้ ถึงบริเวณที่นานายอํานาจ หรุม
เรืองวงษ หมูที่ 6

0 0 0 278,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายสุชิน 
ออนสุวรรณ ถึงที่นานายอนันต ทวนทอง 
หมูที่ 1

0 0 0 150,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวนมะมวงนาย
สวรรค เทพทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมูที่ 1

0 0 0 250,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวฯสวนมะมวงนาย
ไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณที่นานาย
ประดิษฐ ผลวงษ หมูที่ 4

0 0 0 345,800 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิชาญ 
บุตรศรีขาว ถึงทางแยกบริเวณที่นานาง
พะนอ สอดศรี หมูที่ 5

0 0 0 272,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 จากถนน คสล. ดงตาช้าง จากที่นา
นางซอย ทวนทอง ถึงสวนมะมวงนายอุดม 
แก้วพิศดาร

0 0 486,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานาย
สุรศักดิ์ ทวีผล ถึงที่นานายสําราญ ศรีศักดา

0 0 457,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานาย
ประเทือง ศรีวิเชียร ถึงบริเวณที่นานาย
ประเทือง ศรีวิเชียร

0 176,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานาย
บุญชวย ออนทิมวงษ ถึงบริเวณที่นานาง
ประจวบ อารยางกูร

0 177,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 จากถนน คสล.เดิม หลังปั้มน้ํามันมุง
เจริญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357

0 0 217,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 จากถนน คสล.เดิม แยกบ้านนาย
สมคิด ล้อมวงษ ถึงแยกบ้านนางลํายอง ชาว
อุทัย

0 48,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 จากบริเวณที่นานายชูชีพ พวง
ดอกไม้ ถึงที่นานายชูชีพ พวงดอกไม้

0 0 270,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 จากบริเวณที่นานายสมิต ตู้แก้ว ถึง
บริเวณที่นานายจําเนียร หนูทอง

0 0 441,000 0 0 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าร้านค้านางจิรา
พร ศิริพจน ถึงทางเข้าวัดเสาธงทอง หมูที่ 2

0 0 0 228,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 818,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 401,000 1,871,000 2,148,700 1,965,300
รวมงบลงทุน 0 401,000 1,871,000 2,148,700 1,965,300

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 581,000 2,313,000 2,148,700 2,265,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 581,000 2,313,000 2,148,700 2,265,900
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน (กิน
อาหารให้เป็นยา)

0 5,500 6,600 0 100 % 2,600

โครงการฝึกอบรมการทําการเกษตรทฤษฎี
ใหม เพื่อความยั่งยืน

0 8,060 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 5,600 0 6,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมการตลาดและ
สร้างมูลคาเพิ่มให้กับสินค้าในท้องถิ่นจาก
ฝีมือของกลุมสตรี ผู้สูงอายุ และเกษตรกร
ในตําบล

6,100 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาว
นอกฤดู

5,600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,700 19,160 6,600 6,000 2,600
รวมงบดําเนินงาน 11,700 19,160 6,600 6,000 2,600

วันที่พิมพ : 24/7/2563  14:44:50 หน้า : 49/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัด
วัชพืชคลองทิ้งน้ํา จากบึงวังพลับบริเวณที่
นานายม้วน คุณฑี ถึงเขตติดตอตําบลบาง
งาม

0 0 0 341,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําจากที่นานาง
พยัพ แปลงแย้ม ถึงคันบอบริเวณที่นานาย
จําปี น้ําค้าง หมูที่ 2

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําเพิ่มเติม พร้อมทํา
บานประตูปิด-เปิด บริเวณที่นานางฉลอง 
เพิ่มพูล หมูที่ 4

0 0 0 26,900 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําใหม หมูที่ 2 
จํานวน 7 จุด

0 0 0 0 100 % 214,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 387,900 214,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 387,900 214,600

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 11,700 19,160 6,600 393,900 217,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอยางยั่งยืน
ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง

0 0 1,000 0 0 % 0

โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ
และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

0 0 4,900 0 0 % 0

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,900 500 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,900 500 0

วันที่พิมพ : 24/7/2563  14:44:51 หน้า : 51/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ํา หมูที่ 3 จากทีู่
นานางนงคระวี พลอยสุกใส ถึงที่นานาย
จํานง ดอกกุหลาบ

0 0 0 0 100 % 26,000

โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ํา หมูที่ 3 จาก
บ้านนางบุญเหลือ หวานฉ่ํา ถึงที่นา น.ส
.ประทุม สุวรรณหงส

0 0 0 0 100 % 5,200

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 31,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 31,200

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 5,900 500 31,200
รวมแผนงานการเกษตร 11,700 19,160 12,500 394,400 248,400

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 15,709 16,936 22,160 65,000 53.85 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 808 1,500 166.67 % 4,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา

180,000 150,000 60,000 150,000 33.33 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,746,600 8,271,300 8,652,600 9,000,000 7.72 % 9,695,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,128,800 1,172,000 1,242,400 1,440,000 3.33 % 1,488,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 63,500 66,000 67,000 90,000 33.33 % 120,000

สํารองจาย 15,654 174,857 0 60,000 -7.5 % 55,500

รายจายตามข้อผูกพัน 100,000 100,000 0 0 0 % 0

การจัดการจราจร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

160,690 159,340 168,500 181,560 -3.76 % 174,740

รวมงบกลาง 9,410,953 10,110,433 10,213,468 11,108,060 11,852,240
รวมงบกลาง 9,410,953 10,110,433 10,213,468 11,108,060 11,852,240
รวมงบกลาง 9,410,953 10,110,433 10,213,468 11,108,060 11,852,240

รวมแผนงานงบกลาง 9,410,953 10,110,433 10,213,468 11,108,060 11,852,240
รวมทุกแผนงาน 26,817,386.5 27,899,844.97 28,989,117.95 35,086,300 35,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

อ าเภอ ศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 35,500,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 8,197,040 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

งบบุคลากร 5,962,920 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,052,720 บาท

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนให้แก ่นายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
- นายก อบต. จ านวน 20,400 บาท/เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
- รองนายก อบต.(2 คน) จ านวน 11,220 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
     (รายได้งบทัว่ไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู ้เงินสะสม เงินอดุหนุนทุก
ประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 19,218,554.67 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้เกนิ 10-25 ล้านบาทตามบัญชี
อตัราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

     เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก อบต./รองนายก 
อบต.  ดังนี้
- นายก อบต. จ านวน 1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จ านวน 880  บาท/คน/เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท 
     (รายได้งบทัว่ไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู ้เงินสะสม เงินอดุหนุนทุก
ประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 19,218,554.67 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้เกนิ 10-25 ล้านบาทตามบัญชี
อตัราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 86,400 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพเิศษให้แก่ นายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
- นายก อบต. จ านวน 1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จ านวน 880  บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
     (รายได้งบทัว่ไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู ้เงินสะสม เงินอดุหนุนทุก
ประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 19,218,554.67 อยู่ในเกณฑ์รายได้เกนิ 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอตัรา
ค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

     เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
     (รายได้งบทัว่ไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู ้เงินสะสม เงินอดุหนุนทุก
ประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 19,218,554.67 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้เกนิ 10-25 ล้านบาท ตามบัญชี
อตัราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,368,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,910,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน 3,298,200 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
และเลขานุการสภา ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ดังนี้
- ประธานสภาฯ จ านวน 11,220 บาท/เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาฯ จ านวน  9,180 บาท/เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภาฯ (12 คน) จ านวน 7,200 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 1,036,800 บาท
- เลขานุการสภาฯ จ านวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
     (รายได้งบทัว่ไปและงบเฉพาะการ ไม่รวมเงินกู ้เงินสะสม เงินอดุหนุนทุก
ประเภท และเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 19,218,554.67 บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้เกนิ 10-25 ล้านบาทตามบัญชี
อตัราค่าตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

     เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล ทัง้นี้ให้จา่ยตามค าส่ังบรรจุ
แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ หรือตามทีม่ีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด ประกอบด้วยต าแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อตัรา                       
เป็นเงิน 548,880 บาท
- รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อตัรา                   
เป็นเงิน 435,720 บาท
- หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) จ านวน 1 อตัรา                
เป็นเงิน 389,400 บาท
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 329,760 บาท
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 282,600 บาท
- นักพฒันาชุมชน (ปก./ชก.) จ านวน 2 อตัรา เป็นเงิน 738,720 บาท
- นักจดัการงานทัว่ไป (ปก./ชก.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 342,720 บาท
- จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จ านวน 1 อตัรา                     
เป็นเงิน 230,400 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง
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เงินประจ าต าแหน่ง 132,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งของพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทัว่ไป       
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบั
พนักงานจา้ง (ฉบับที ่4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทัง้นี้จา่ยตาม
ค าส่ัง หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านักปลัด ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจา่ย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 
2559 ก าหนดให้ ปลัด อปท.ระดับต้นได้รับเงินประจ าต าแหน่ง อตัรา 4,000 บาท/
เดือน รองปลัด อปท. ระดับต้นได้รับเงินประจ าต าแหน่ง อตัรา 3,500 บาท/เดือน 
และต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีฐ่านะเทียบเท่ากอง/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้า
ส่วน ระดับต้น ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ในอตัรา 3,500 บาท/เดือน    
     เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138      
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระ
ค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
อตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
มดแดง
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เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 บาท

บาท

งบด าเนินงาน 1,594,790 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิ และ
พนักงานจา้งทัว่ไป 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 / หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีใ่นการเลือกต้ัง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กนัยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดง เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรี
ประจนัต์ จงัหวัดสุพรรณบุรี

ค่าตอบแทน 177,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000

     เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพ่นักงานส่วน
ต าบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 63,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล 
     เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 / หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกบัการเบิกจา่ยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้ช าระหนี้

ค่าเช่าบ้าน 108,000 บาท

บาท

ค่าใชส้อย 731,290 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิ์ 
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

     เพือ่จา่ยค่าจา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ       ค่า
ก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกนั ค่าเช่า
ทรัพยสิ์น ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร หรือค่าจา้งเหมาบริการอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีอ่ยู่ใน 
ประเภทนี้ ค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้ง ท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงมิใช่เป็นในการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง เช่น 
ค่าจา้งเหมาสูบน้ า ค่าบริการก าจดัปลวก ค่าจา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 256,010
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 300,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด (กรณียบุสภา หรือกรณีแทนต าแหน่งทีว่่าง  และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม ่และกรณีอื่น ๆ) 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การต้ังงบประมาณเพือ่เป็น
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถิ่น ส าหรับค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง ให้เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ก าหนด / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที ่20 มีนาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการต้ังงบประมาณ การใช้จา่ยเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่เป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที ่20 มีนาคม 2563 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณ การใช้จา่ยเงินสะสมและเงินทุน
ส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่เป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการ
เลือกต้ังท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0818.2/ว 4289 
ลงวันที ่22 กรกฎาคม 2563 เร่ือง การเตรียมการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
 พ.ศ. 2564 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพมิพเ์อกสาร  ค่าใช้จา่ยที่
เกี่ยวกบัการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่านิเทศงาน  ตรวจงาน  
หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน  และเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล  หรือ
คณะบุคคล ค่าใช้จา่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ ประกวดการแขง่ขนั ค่าใช้จา่ยพธิี
การทางศาสนา ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ด้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัรัฐวิสาหกจิหรือ
เอกชน ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กมุภาพนัธ์ 2563 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ)

10,000 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพนัปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ได้แก ่ค่าจา้งเหมาท าซุ้ม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการฯ ค่าจดัซ้ือธงชาติและตราสัญลักษณ์ และค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในโครงการ
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่
เกี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 92 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 11 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 90,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  และนอก
ราชอาณาจกัร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง และค่าใช้จา่ยอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง ทีม่ีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

10,000 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว ได้แก ่ค่า
จดัซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจดัท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจา้งเหมา
จดัท าซุ้ม และค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่
เกี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 92 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการ 13
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

10,000 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
สุทิดา พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี ได้แก ่ค่าจดัซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 
ค่าจดัท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจา้งเหมาจดัท าซุ้ม และค่าวัสดุอปุกรณ์ที่
ใช้ในโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่
เกี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 92 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 14

โครงการฝึกอบรมธรรมะ 3,500 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการฝึกอบรมธรรมะ เร่ือง “ขจดัทุจริต พชิิต
กเิลส” ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่
เกี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 91 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 8

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

500 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการเชิดชูเกยีรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จา้ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ได้แก ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่
เกี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 91 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 7
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ)

10,000 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
(วันชาติ และวันพอ่แห่งชาติ) ได้แก ่ค่าจดัซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าป้ายไวนิล
พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจา้งเหมาท าซุ้ม และค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่
เกี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 92 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 12 

โครงการเพือ่ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติฯ 10,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการเพือ่ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ได้แก ่ค่า
จดัซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจดัท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจา้งเหมา
จดัท าซุ้ม และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่
เกี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 92 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 10 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 21,280 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บิกจา่ยในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงานทีใ่ช้ในราชการ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ วัสดุ
ส้ินเปลือง หรือ วัสดุอปุกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น กระดาษ แบบพมิพ์ ดินสอ 
ปากกา ยางลบ กาว น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน สมุดประวัติขา้ราชการ ฯลฯ 
และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ตาชั่งขนาดเล็ก เคร่ืองเยบ็
กระดาษ กญุแจ ตรายาง แปรงลบกระดานด า เกา้อี้พลาสติก กระเป๋า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

ค่าวัสดุ 297,000 บาท
วัสดุส านักงาน 50,000

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใ่ช้ใน อบต. ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
แปรง ไม้กวาด เขง่ ผ้าปูโต๊ะ ถว้ย ชาม ช้อนส้อม แกว้น้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจดืที่
ซ้ือจากเอกชน ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทน เช่น หม้อ ถงั ถาด แกว้น้ า 
กระโถน กระทะไฟฟา้ กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแขง็ ถงัแกส๊ หม้อหุงขา้วไฟฟา้ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยตุ่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ฟวิส์ เขม็
ขดัรัดสายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สวิตซ์ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ 
เบรกเกอร์ ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทน เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ
รับวิทย ุเคร่ืองรับโทรทัศน์ โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือกา้น หม้อแปลงไฟฟา้ ล าโพง 
ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจบัสัญญาณดาวเทียม 
ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองขา้ง
รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ และส่ิงทีม่ีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กญุแจปากตาย กญุแจเล่ือน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 95,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม 
อา่งล้างมือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุกอ่สร้างหรือซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างทีอ่ยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุการเกษตรทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น สปริง
เกอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซ่ีพรวนดิน ปุย๋ ยาป้องกนัและก าจดัศัตรูพชืและ
สัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะช า หน้ากากป้องกนัแกส๊พษิ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร 1,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. 
เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถา่น แกส๊หุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ แผ่นซีดี เทปบันทึก
ขอ้มูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพมิพ ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุด ไม่เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค 389,500 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุอื่น ทีไ่ม่ปรากฏในวัสดุทัว่ไป เช่น มิเตอร์น้ า/ไฟฟา้ หัวเชื่อม
แกส๊ หัววาล์วปิด-เปิดแกส๊ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุอื่น 1,000 บาท

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 6,500 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าน้ าประปาของ อบต. และทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ้ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้
ช าระหนี้

ค่าไฟฟ้า 290,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟา้ของ อบต. และทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ้ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้
ช าระหนี้

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 88,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการใช้ระบบอนิเตอร์เน็ต 
และค่าส่ือสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถงึค่าใช้จา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึ้นเกี่ยวกบัการใช้บริการ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ้ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้
ช าระหนี้

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ของ อบต. และทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ้ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้
ช าระหนี้
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งบลงทุน 621,330 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 225,170 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน (บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต 11,000 บาท

     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 3 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ ส าหรับ
ใช้ในส านักงาน อบต. ซ่ึงไม่ได้ก าหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 จึงก าหนดตามราคาท้องถิ่น รายละเอียด
คุณลักษณะพืน้ฐาน มีดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 464 x 616 x 1,020 เซนติเมตร     
- มีฐานในตัว เก็บได้ทัง้เอกสารและแฟ้มแขวน 
- โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่น พับขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มิลลิเมตร 
- หน้าล้ินชักท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปยึด
ประกอบเข้ากับตัวถังล้ินชัก 
- รางล้ินชักเป็นรางลูกล้อคู่แบบ 1 ตอน และสามารถรับน้ าหนักได้ถึง 30 
กิโลกรัม  

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 3 ล้ินชัก 4,500 บาท

     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน (บานกระจก) ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ซ่ึงไม่ได้ก าหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 จึงก าหนดตามราคาท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2* 30,000 บาท

     เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ตามประกาศก าหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 4 รายการที่ 8 รายละเอยีดคุณลักษณะ
พืน้ฐาน มีดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้
1) มีแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพมิพแ์ละเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

     เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง ตามประกาศ
ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ของกระทรวง
ดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 21 รายการที่ 63 
รายละเอยีดคุณลักษณะพืน้ฐาน มีดังนี้
- มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 5,800 บาท
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 173,870 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถงึการซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ  ฯลฯ  ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อม
บ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 396,160 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงทีดิ่น รวมถงึรายจา่ยเพือ่ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงส่ิงกอ่สร้าง ซ่ึงท าให้ทีดิ่น ส่ิงกอ่สร้างมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 396,160 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

งบรายจ่ายอ่ืน 18,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

18,000 บาท

     เพือ่ค่าจา้งทีป่รึกษา เพือ่ศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่
เพือ่การจดัหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง รวมถงึจา่ยเป็นค่าจา้ง
ออกแบบส ารวจประเมิน และประมวลผลขอ้มูลเกี่ยวกบัความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ตาม
โครงการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 94 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 22 
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งานบริหารงานคลัง 2,767,980 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,651,560 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล  ทัง้นี้ให้จา่ยตามค าส่ังบรรจุ
แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ หรือตามทีม่ีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด ประกอบด้วยต าแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) จ านวน 1 อตัรา       เป็น
เงิน  442,320 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน  435,720 บาท
- เจา้พนักงานพสัดุ (ปง./ชง.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน  259,440 บาท
- เจา้พนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน  275,040 บาท
- เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ (ปง./ชง.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน  239,640 บาท 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

งบบุคลากร 2,268,980 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,268,980

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 506,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งของพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงาน
จา้ง (ฉบับที ่4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทัง้นี้จา่ยตามค าส่ัง หรือ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจา่ยเงินเดือน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง
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เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 69,420 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิ และ
พนักงานจา้งทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทัง้นี้จา่ยตามค าส่ัง หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
     เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

60,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กนัยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดง เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรี
ประจนัต์ จงัหวัดสุพรรณบุรี

งบด าเนินงาน 466,000 บาท
ค่าตอบแทน 195,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพ่นักงานส่วน
ต าบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน 60,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล 
     เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 / หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกบัการเบิกจา่ยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้ช าระหนี้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิ์ 
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000 บาท
     เพือ่จา่ยค่าจา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ค่าก าจดั
ส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกนั ค่าเช่าทรัพยสิ์น ค่า
เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร หรือค่าจา้งเหมาบริการอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีอ่ยู่ใน ประเภทนี้ 
ค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้ง ท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงมิใช่เป็นในการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง เช่น ค่าจา้งเหมา
สูบน้ า ค่าบริการก าจดัปลวก ค่าจา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใชส้อย 110,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ได้แก ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีม่ี
ความจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 90 ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 1 

โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  และนอก
ราชอาณาจกัร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง และค่าใช้จา่ยอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง ทีม่ีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน

วัสดุส านักงาน 70,000 บาท
     เพือ่จา่ยค่าวัสดุส านักงาน ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ  เช่น กระดาษ แบบพมิพ์ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทน 
เช่น เคร่ืองเยบ็กระดาษ กญุแจ ตรายาง แปรงลบกระดานด า เกา้อี้พลาสติก 
กระเป๋า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

ค่าวัสดุ 111,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บิกจา่ยในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองขา้ง
รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ และส่ิงทีม่ีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กญุแจปากตาย กญุแจเล่ือน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยตุ่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ฟวิส์ เขม็
ขดัรัดสายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สวิตซ์ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ 
เบรกเกอร์ ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทนถาวร เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือกา้น หม้อแปลงไฟฟา้ 
ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจบัสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ                     
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ แผ่นซีดี เทปบันทึก
ขอ้มูล สายเคเบิล แป้นพมิพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันกา๊ด 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบ ีส าหรับรถจกัรยานยนต์ ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 บาท

งบลงทุน 33,000 บาท

     เพือ่จา่ยค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์  หรืออื่น ๆ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ้ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้
ช าระหนี้

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก. 11,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก. จ านวน 2 
ตู้  ซ่ึงก าหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจบัชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

ค่าครุภัณฑ์ 33,000 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับประมวลผล 22,000 บาท

     เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง ตามประกาศก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหา
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั 
ขนาดไม ่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.3 
GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟกิ (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ  
2) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั 
ขนาดไม ่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1.8 
GHz และมีเทคโนโลยี เพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอยีดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 63,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองขา้ง
รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ และส่ิงทีม่ีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กญุแจปากตาย กญุแจเล่ือน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

งบด าเนินงาน 63,000 บาท
ค่าวัสดุ 63,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 3,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิงต่าง ๆ เช่น น้ ายาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ า ขอ้
ต่อต่าง ๆ ท่อดูด ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. 
เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถา่น แกส๊หุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 104,800 บาท
งบด าเนินงาน 104,800 บาท

ค่าใชส้อย 104,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 1,600 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการรณรงค์ป้องกนัอบุัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ได้แก ่ป้ายรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 77 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 6

โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง 1,600 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกนัอคัคีภัย
ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก ่ค่าจดัท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 
76 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 1

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) 100,000 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณี
ฉกุเฉนิ (สาธารณภัย) ได้แก ่ค่าจดัซ้ือวัสดุ/ส่ิงของหรือเงินช่วยเหลือตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 / 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 76 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 2 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1,600 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการรณรงค์ป้องกนัอบุัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ได้แก ่ป้ายรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 77 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 7
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,830,620 บาท

งบบุคลากร 1,319,520 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล ทัง้นี้ให้จา่ยตามค าส่ังบรรจุ
แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ หรือตามทีม่ีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด ประกอบด้วยต าแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) จ านวน 1 อตัรา 
เป็นเงิน 356,160 บาท
- นักสันทนาการ (ปก./ชก.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 356,160 บาท
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 310,920 บาท
- เจา้พนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 254,280 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,319,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,277,520

     เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจา่ยเงินเดือน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

บาท

งบด าเนินงาน 271,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 / หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กนัยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดง เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรี
ประจนัต์ จงัหวัดสุพรรณบุรี

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000

     เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิ์ 
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพ่นักงานส่วน
ต าบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใชส้อย 180,000 บาท

     เพือ่จา่ยค่าจา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ค่าก าจดั
ส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกนั ค่าเช่าทรัพยสิ์น ค่า
เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร หรือค่าจา้งเหมาบริการอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีอ่ยู่ใน ประเภทนี้ 
ค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้ง ท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงมิใช่เป็นในการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง เช่น ค่าจา้งเหมา
สูบน้ า ค่าบริการก าจดัปลวก ค่าจา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  และนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง และค่าใช้จา่ยอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง ทีม่ีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บิกจา่ยในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงานทีใ่ช้ในราชการ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
กระดาษ หมึกถา่ยเอกสาร แบบพมิพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน 
ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทนถาวร เช่น เคร่ืองเยบ็กระดาษ กญุแจ กระดานด า
รวมถงึกระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ค่าวัสดุ 81,000 บาท
วัสดุส านักงาน 30,000

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด 
เขง่ ผ้าปูโต๊ะ ถว้ย ชาม ช้อนส้อม แกว้น้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจดืทีซ้ื่อจากเอกชน 
ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทนถาวร เช่น ถาด โอง่น้ า มีด กระโถน เตาไฟฟา้ 
กระทะไฟฟา้ กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแขง็ ถงัแกส๊ หม้อหุงขา้วไฟฟา้ ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยตุ่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ฟวิส์ เขม็
ขดัรัดสายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สวิตซ์ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ 
เบรกเกอร์ ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทนถาวร เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือกา้น หม้อแปลงไฟฟา้ 
ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจบัสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ                     
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

วัสดุก่อสร้าง 2,000 บาท

วัสดุอื่น 2,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ แผ่นซีดี เทปบันทึก
ขอ้มูล สายเคเบิล แป้นพมิพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม 
อา่งล้างมือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุกอ่สร้างหรือซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างทีอ่ยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

งบลงทุน 240,100 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ม่ปรากฏในวัสดุทัว่ไป เช่น มิเตอร์น้ า/ไฟฟา้ หัว
เชื่อมแกส๊ หัววาล์วปิด-เปิดแกส๊ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

30,000 บาท

     เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ตามประกาศก าหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 4 รายการที่ 8 รายละเอยีดคุณลักษณะ
พืน้ฐาน มีดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

ค่าครุภัณฑ์ 40,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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จ านวน

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้
1) มีแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพมิพแ์ละเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 บาท
     เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์  (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง ตามประกาศก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 หน้า 15 รายการที่ 42 รายละเอยีดคุณลักษณะพืน้ฐาน มีดังนี้
- เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom



หน้า : 32 / 69

วันทีพ่ิมพ์ : 16/7/2563  10:12:51

จ านวน

รวม

จ านวน

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท

     เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง ตามประกาศ
ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ของกระทรวง
ดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 21 รายการที่ 63 
รายละเอยีดคุณลักษณะพืน้ฐาน มีดังนี้
- มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 200,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงทีดิ่น รวมถงึรายจา่ยเพือ่ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงส่ิงกอ่สร้าง ซ่ึงท าให้ทีดิ่น ส่ิงกอ่สร้างมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,429,720 บาท

เงินเดือนพนักงาน 862,920 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง ทัง้นี้ให้จา่ยตามค าส่ังบรรจแุต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือน
ระดับ หรือตามทีม่ีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี หรือตามที่
กฎหมายก าหนด ประกอบด้วยต าแหน่งครู (คศ.1-2) จ านวน 3 อตัรา
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจา่ยเงินของสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

งบบุคลากร 1,144,920 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,144,920

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งของพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงาน
จา้ง (ฉบับที ่4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทัง้นี้จา่ยตามค าส่ัง หรือ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจา่ยเงินของสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เงินวิทยฐานะ 42,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินวิทยฐานะ ระดับช านาญการ ส าหรับต าแหน่ง ครู คศ.2 อตัรา 
3,500 บาท/เดือน
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 / หนังสือ ส านักงาน ก.จ.,ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 143 ลงวันที่ 21 กนัยายน 2550 เร่ือง การเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา/
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิ และ
พนักงานจา้งทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทัง้นี้จา่ยตามค าส่ัง หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจา่ยเงินของสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง         
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

งบด าเนินงาน 1,284,800 บาท
ค่าตอบแทน 40,000
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ค่าใชส้อย 519,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 300,000 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง) 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
มาตรา 6 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซ้ือวัตถุดิบเพือ่ใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพือ่
ประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ)
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่
1) หน้า 85 ยุทธศาสตร์ที ่4 โครงการที่ 7

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยโครงการวันเด็กแห่งชาติ ได้แก ่ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ ค่าจดัสถานที่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารและ
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
รายละเอยีดตามโครงการแนบท้ายขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย             เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม
จนถงึปัจจบุัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยในการจดั
งาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 / หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จดังานวันเด็กแห่งชาติ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 
119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่
เกี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 85 ยทุธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 6
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

169,800 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นจดัซ้ือค่าส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง โดยจดัเป็นค่าใช้จา่ยดังนี้
- ค่าหนังสือ อตัรา 200 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ านวน 12,000.- บาท
- ค่าอปุกรณ์การเรียน อตัรา 200 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ านวน 12,000.- บาท
- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อตัรา 300 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ านวน 18,000.- บาท
- ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน อตัรา 430 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ านวน 25,800.- บาท
- ค่าจดัการเรียนการสอน อตัรา 1,700 บาท/ปี จ านวน 60 คน จ านวน 102,000.- 
บาท
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจา่ยเงินของ
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว / หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว274 ลงวันที่ 19 มิถนุายน 2561
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 84 ยทุธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3

ค่าสาธารณูปโภค 75,000 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบันักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในเขตต าบลมดแดง และให้กบันักเรียน สังกดั สพฐ. ในเขตต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจา่ยเงินของ
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนุายน 2561
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 86 ยทุธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 9

ค่าวัสดุ 650,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) 650,000

ค่าไฟฟ้า 70,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟา้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต.
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ้ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้
ช าระหนี้
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จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าน้ าประปาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต.
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ้ 45 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้
ช าระหนี้

งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,000,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกดั สพฐ. ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ได้แก ่โรงเรียนวัดเสาธงทอง โรงเรียนวัดเทพ
สุทธาวาส โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ และโรงเรียนวัดวังพลับใต้ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจา่ยเงินของ
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 / 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณและการเบิกจา่ยเงินอดุหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนุายน 2561 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 85 ยทุธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 8
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,759,060 บาท

งบบุคลากร 1,389,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,389,000 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจา่ยเงินเดือน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส่ังการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง

เงินเดือนพนักงาน 867,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล ทัง้นี้ให้จา่ยตามค าส่ังบรรจุ
แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ หรือตามทีม่ีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด ประกอบด้วยต าแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)   จ านวน 1 
อตัรา เป็นเงิน  356,160  บาท
- เจา้พนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน  230,400  บาท
- เจา้พนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน  280,440  บาท
     เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งของพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงาน
จา้ง (ฉบับที ่4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทัง้นี้จา่ยตามค าส่ัง หรือ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส่ังการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง
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เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิ และ
พนักงานจา้งทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558ทัง้นี้จา่ยตามค าส่ัง หรือตามที่
กฎหมายก าหนด  
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส่ังการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง

งบด าเนินงาน 153,000 บาท
ค่าตอบแทน 47,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพ่นักงานส่วน
ต าบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีใ่นการเลือกต้ัง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กนัยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดง เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรี
ประจนัต์ จงัหวัดสุพรรณบุรี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิ์ 
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

ค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
     เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2562 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 
เมื่อได้รับแจ้งให้ช าระหนี้

ค่าใชส้อย 80,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 40,000 บาท
     เพือ่จา่ยค่าจา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ค่าก าจดั
ส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกนั ค่าเช่าทรัพยสิ์น ค่า
เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร หรือค่าจา้งเหมาบริการอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีอ่ยู่ใน ประเภทนี้ 
ค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้ง ท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงมิใช่เป็นในการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง เช่น ค่าจา้งเหมา
สูบน้ า ค่าบริการก าจดัปลวก ค่าจา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  และนอก
ราชอาณาจกัร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง และค่าใช้จา่ยอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง ทีม่ีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ วัสดุส้ินเปลือง หรือ วัสดุ
อปุกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น กระดาษ แบบพมิพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว น้ าด่ืม
ส าหรับบริการประชาชน สมุดประวัติขา้ราชการ ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทน 
เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ตาชั่งขนาดเล็ก เคร่ืองเยบ็กระดาษ กญุแจ ตรายาง แปรง
ลบกระดานด า เกา้อี้พลาสติก กระเป๋า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

ค่าวัสดุ 26,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บิกจา่ยในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุก่อสร้าง 1,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม 
อา่งล้างมือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุกอ่สร้างหรือซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างทีอ่ยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ แผ่นซีดี เทปบันทึก
ขอ้มูล สายเคเบิล แป้นพมิพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

บาท

งบลงทุน 217,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 217,060 บาท

โต๊ะท างาน 4,500 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้นวมท างาน ขา 5 แฉก ปรับสูงต่ าได้ จ านวน 1 ตัว ซ่ึง
ไม่ได้ก าหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
จงึก าหนดตามราคาตลาด 

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอี้นวมท างาน 3,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 209,560 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถงึการซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ  ฯลฯ  ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อม
บ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

     เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว ซ่ึง
ไม่ได้ก าหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
จงึก าหนดตามราคาตลาด 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 185,200 บาท
งบด าเนินงาน 185,200 บาท

ค่าใชส้อย 185,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชด าริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

42,000 บาท

     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก ่ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน / หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซ้ือ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุทีเ่กี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่
1) หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที ่3 โครงการที่ 9

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด าริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

42,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ได้แก ่ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัให้ความรู้ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / หนังสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน ค่าใช้จา่ยใน
การอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ     
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 75 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 8
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โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส 200 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรืองให้กบั
ผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ วัสดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 75 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 6

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอย่าง
ยั่งยืน

30,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกและไขซิ้กา้อยา่งยั่งยนื ได้แก ่ค่าน้ ามันแกส๊โซล์ฮอล ค่าน้ ามันดีเซล ค่า
ถา่นไฟฉาย และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / ประกาศกรมควบคุมโรค เร่ือง การ
ป้องกนัโรคและภัยสุขภาพ ทีเ่กดิในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 74 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 5

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

35,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารยด์ร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟา้จฬุา
ภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขตัติยราชนารี ได้แก ่ค่า
จดัซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  และค่าใช้จา่ย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว 
4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เร่ือง นโยบายการฉดีวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า
ส าหรับสัตว์ฯ / หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0819.3/ว 
1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการฉดีวัคซีน
ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าให้แกสุ่นัขและแมวฯ
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 74 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 4
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จ านวนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 36,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้าย
ภัยมะเร็งเต้านม ได้แก ่ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัให้ความรู้ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / หนังสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน ค่าใช้จา่ยใน
การอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 75 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 7
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 400 บาท

งบด าเนินงาน 400 บาท
ค่าใชส้อย 400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ 200 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ 
ได้แก ่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่
1) หน้า 79 ยุทธศาสตร์ที ่3 โครงการที่ 1

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ 200 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอาย ุได้แก ่ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 79 ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 2
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

บาท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,006,840 บาท

งบบุคลากร 1,440,840 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล ทัง้นี้ให้จา่ยตามค าส่ังบรรจุ
แต่งต้ังเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ หรือตามทีม่ีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด ประกอบด้วยต าแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงิน 
483,120 บาท
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 291,240 บาท
- เจา้พนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 264,480 บาท
     เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,440,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,038,840

     เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งของพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงาน
จา้ง (ฉบับที ่4) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทัง้นี้จา่ยตามค าส่ัง หรือ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส่ังการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีจา่ยเงินเดือน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 
2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง
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จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท

บาท

งบด าเนินงาน 337,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิ และ
พนักงานจา้งทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558ทัง้นี้จา่ยตามค าส่ัง หรือตามที่
กฎหมายก าหนด  
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
ส่ังการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนอตัราก าลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีใ่นการเลือกต้ัง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กนัยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ / ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดง เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรี
ประจนัต์ จงัหวัดสุพรรณบุรี

ค่าตอบแทน 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000

     เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพ่นักงานส่วน
ต าบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าใชส้อย 135,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิ์ 
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

เงินช่วยเหลือบุตร 4,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 115,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  และนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง และค่าใช้จา่ยอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง ทีม่ีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน

     เพือ่จา่ยค่าจา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ค่าก าจดั
ส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกนั ค่าเช่าทรัพยสิ์น ค่า
เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร หรือค่าจา้งเหมาบริการอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีอ่ยู่ใน ประเภทนี้ 
ค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้ง ท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงมิใช่เป็นในการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง เช่น ค่าจา้งเหมา
สูบน้ า ค่าบริการก าจดัปลวก ค่าจา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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จ านวน

จ านวน

บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บิกจา่ยในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุก่อสร้าง 50,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ วัสดุส้ินเปลือง หรือ วัสดุ
อปุกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น กระดาษ แบบพมิพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว น้ าด่ืม
ส าหรับบริการประชาชน สมุดประวัติขา้ราชการ ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทน 
เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ตาชั่งขนาดเล็ก เคร่ืองเยบ็กระดาษ กญุแจ ตรายาง แปรง
ลบกระดานด า เกา้อี้พลาสติก กระเป๋า ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

ค่าวัสดุ 196,000 บาท
วัสดุส านักงาน 20,000

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองขา้ง
รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ และส่ิงทีม่ีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กญุแจปากตาย กญุแจเล่ือน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม 
อา่งล้างมือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุกอ่สร้างหรือซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างทีอ่ยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ



หน้า : 51 / 69

วันทีพ่ิมพ์ : 16/7/2563  10:12:51

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บาท

วัสดุอื่น 1,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ แผ่นซีดี เทปบันทึก
ขอ้มูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพมิพ ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุด ไม่เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถา่น 
แกส๊หุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

งบลงทุน 229,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุอื่น ทีไ่ม่ปรากฏในวัสดุทัว่ไป เช่น มิเตอร์น้ า/ไฟฟา้ หัวเชื่อม
แกส๊ หัววาล์วปิด-เปิดแกส๊ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 14,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก ส าหรับใช้ในส านักงาน อบต. 
จ านวน 2 ตู้ ซ่ึงก าหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหูล้ินชัก
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

ค่าครุภัณฑ์ 229,000 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 215,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถงึการซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อม
บ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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งานไฟฟ้าถนน 60,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยตุ่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ฟวิส์ เขม็
ขดัรัดสายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สวิตซ์ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ 
เบรกเกอร์ ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทน เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ
รับวิทย ุเคร่ืองรับโทรทัศน์ โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือกา้น หม้อแปลงไฟฟา้ ล าโพง 
ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจบัสัญญาณดาวเทียม 
ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

งบด าเนินงาน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ 60,000

บาท

งานสวนสาธารณะ 2,000 บาท
งบด าเนินงาน 2,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซ่ี
พรวนดิน ปุย๋ ยาป้องกนัและก าจดัศัตรูพชืและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะช า 
หน้ากากป้องกนัแกส๊พษิ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ค่าวัสดุ 2,000 บาท
วัสดุการเกษตร 2,000
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งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 660,000 บาท
งบด าเนินงาน 660,000 บาท

ค่าใชส้อย 400,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 400,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด 
เขง่ ผ้าปูโต๊ะ ถว้ย ชาม ช้อนส้อม แกว้น้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจดืทีซ้ื่อจากเอกชน 
ฯลฯ และส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทน เช่น หม้อ ถงั ถาด แกว้น้ า กระโถน กระทะไฟฟา้ 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแขง็ ถงัแกส๊ หม้อหุงขา้วไฟฟา้ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ค่าวัสดุ 260,000 บาท

     เพือ่จา่ยค่าจา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ค่าก าจดั
ส่ิงปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกนั ค่าเช่าทรัพยสิ์น ค่า
เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร หรือค่าจา้งเหมาบริการอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีอ่ยู่ใน ประเภทนี้ 
ค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้ง ท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงมิใช่เป็นในการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง เช่น ค่าจา้งเหมา
สูบน้ า ค่าบริการก าจดัปลวก ค่าจา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองขา้ง
รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ และส่ิงทีม่ีลักษณะคงทน
ถาวร เช่น แม่แรง คีมล็อค กญุแจปากตาย กญุแจเล่ือน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 130,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถา่น 
แกส๊หุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 6,450 บาท

งบด าเนินงาน 6,450 บาท

โครงการประชุมประชาคมต าบล 1,450 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการประชุมประชาคมต าบล ได้แก ่ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงาน
โครงการ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่จนถงึปัจจบุัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึ
ปัจจบุัน / หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2561 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบั
ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) ยทุธศาสตร์ที่ 
3 โครงการที่ 3

ค่าใชส้อย 6,450 บาท

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือ่พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 4,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือ่พฒันาท้องถิ่นและ
ชุมชน ได้แก ่ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่จนถงึปัจจบุัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึ
ปัจจบุัน
ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) ยทุธศาสตร์ที่ 
3 โครงการที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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โครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปร่งใสในการท างานส่งต่อ
ข่าวสารสู่ชุมชน

1,000 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปร่งใสในการ
ท างานส่งต่อขา่วสารสู่ชุมชน ได้แก ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 / 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่
จนถงึปัจจบุัน / พระราชบัญญัติขา่วมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 5

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 30,350 บาท
งบด าเนินงาน 30,350 บาท

โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย 4,600 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย ได้แก ่ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ                                                                                     
ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 81 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 7

ค่าใชส้อย 30,350 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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จ านวนโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพของคนในชุมชนต าบล
มดแดง

750 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพของคน
ในชุมชนต าบลมดแดง ได้แก ่ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 81 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 8

โครงการฝึกอบรมสตรีเพือ่ส่งเสริมอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 2,600 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการฝึกอบรมสตรีเพือ่ส่งเสริมอาชีพพฒันา
เศรษฐกจิในชุมชน ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ         
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 81 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 10
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จ านวนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน 4,100 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน ได้แก ่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ           
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 82 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 12

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 10,300 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการส่งเสริมกจิกรรมของผู้สูงอายุ ได้แก ่ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 81 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 11
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จ านวนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน 8,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจกัสาน ได้แก ่ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ           
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 82 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 13
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

20,000 บาท
20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน

10,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการส่งเสริมอาชีพให้กบัเยาวชน ได้แก ่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุและ
อปุกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินงานโครงการ
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 88 ยทุธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3

โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือน 10,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือน 
ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
และอปุกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินงานโครงการ
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1)
หน้า 88 ยทุธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน

ค่าใชส้อย



หน้า : 60 / 69

วันทีพ่ิมพ์ : 16/7/2563  10:12:51

รวม
รวม
รวม

จ านวน

10,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 10,000 บาท
งบด าเนินงาน 10,000 บาท

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก ่ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าจา้งเหมาจดัท าบายศรี ค่าจา้งเหมาวงดนตรีไทย ค่า
จดัสถานที่ ค่าจา้งจดัเตรียมเคร่ืองพธิีกรรมท าขวัญขา้ว ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ รายละเอยีดตามโครงการแนบท้าย
ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย           
    เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลง
วันที่ 17 เมษายน 2556 เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการเบิกค่าใช้จา่ยในการจดังาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกบัการดูแลส่งเสริมและบ ารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอนัดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
5547 ลงวันที่ 28 กนัยายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจดังานประเพณี
ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 89 ยทุธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 7

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใชส้อย
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

(1) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่1 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่
นานายประสงค์ เทพวงษ์ ถงึทีน่านายสมยศ เดชอุ่ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร
 ระยะทางยาว 950.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 152.95 ลบ.ม.ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2)    หน้า 3 
ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่1

บาท
300,600 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,265,900 บาท

งบด าเนินงาน 300,600

(3) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่2 จากถนนลาดยางสายวังพลับ
เหนือ-วังพลับใต้ บริเวณบ้านนายมงคล ถรีะแกว้ ถงึเหมืองสาธารณะ  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 15.40 ลบ.
ม. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 
37 ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่45

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่1, 2, 3, 4, 5 และ 7 300,600 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่1,
 2, 3, 4, 5 และ 7 จ านวน 15 เส้น ดังนี้ 

(5) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่2 จากถนนสายโพธิพ์ระยา-บ้าน
กล้วย ถงึบริเวณบ้านนางโสภา พงษ์พนัธุ ์ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 280.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 43.12 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 36 ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่
41

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใชส้อย

(2) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่2 จากถนน คสล.เดิม บริเวณ
ทางเขา้วัดเสาธงทอง ถงึบริเวณบ้านนางเฉลา โตเสรีไทย ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 
เมตร ระยะทางยาว 50.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 7.70 ลบ.ม. ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 38 
ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่46

(4) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่2 จากถนนสายโพธิพ์ระยา-
บ้านกล้วย ถงึบริเวณบ้านนางมณฑา ผาสุขวงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร 
ระยะทางยาว 220.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 33.88 ลบ.ม.  ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 37 
ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่42
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(8) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่5 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่
นานางเฉล่ีย พุม่จนัทร์ ถงึบริเวณทีน่านายช านาญ หนูทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20
 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 64.68 ลบ.ม. ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) หน้า 3 
ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่3

(12) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่7 จากทีน่านายนิรันดร์ นวมทอง
 ถงึบริเวณทีน่านายสายชล แช่มช้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว
 300.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 46.20 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) หน้า 3 ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่4

(10) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่5 จากทีน่านางค าปุน่       ศรี
บุญเพง็ ถงึทีน่านายสมนึก หนูทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 
170.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 26.18 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 58 ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่133

(6) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่3 จากบ้านนายพงษ์ศักด์ิ นุช
ประไพร ถงึทีน่านายบุญช่วย ออ่นทิมวงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร 
ระยะทางยาว 450.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 69.30 ลบ.ม. ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 40 
ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่5

(7) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่4 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่
นานางสมจติร นาคพทิักษ์ ถงึบริเวณทีน่านางเสน่ห์ พลเสน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.20 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 61.60 ลบ.ม. ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 52 
ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่105

(9) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่5 จากถนนเล่ียงเมืองสาย 357 
ถงึทีน่านายบุญเกดิ แช่มช้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว 290.00
 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 44.66 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 58 ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่134

(11) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่5 จากทีน่านายทวี มังคุด ถงึ
บริเวณทีน่านางคณารัตน์ คล้ายวรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร ระยะทางยาว
 70.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 10.78 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 57 ยทุธศาสตร์ที ่2 โครงการที ่130
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(13) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่7 จากบริเวณทีน่านายทรงกรด
 ทวนเงิน ถงึบริเวณทีน่านายชัยเดช เจริญพนัธ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร 
ระยะทางยาว 220.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 33.88 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) หน้า 4 ยทุธศาสตร์ที ่2 
โครงการที ่6

 (14) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่7 จากบริเวณทีน่านายวิชัย 
นวมทอง ถงึสวนมะม่วงนายสมศักด์ิ ยวนคง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร 
ระยะทางยาว 100.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 15.40 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 72 ยทุธศาสตร์ที ่2 
โครงการที ่195

งบลงทุน 1,965,300 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,965,300 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่1 จากถนนโพธิพ์ระยา-บ้านกล้วย 
ถึงบริเวณบ้านนายโสภณ พิทักษ์

170,600 บาท

    เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถงึบริเวณทีน่า
นางบุญยนื บุรงค์ หมู่ที ่3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 45 ยทุธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 76

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 จากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึง
บริเวณทีน่านางบุญยืน บุรงค์

230,600 บาท

     เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนโพธิพ์ระยา-บ้านกล้วย ถงึบ้านนาย
โสภณ พทิักษ์ หมู่ที ่1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 375.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 31 ยทุธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 20

(15) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที ่7 จากบริเวณทีน่า นายเสนาะ 
แช่มช้อย ถงึบริเวณทีน่านายส าอางค์ พรายแกว้ ขนาดผิวจราจร  กว้าง 2.20 เมตร 
ระยะทางยาว 550.00 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 84.70 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2)  หน้า 4 ยทุธศาสตร์ที ่2 
โครงการที ่5
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่4 จากถนน  คสล.เดิม บริเวณบ้าน
นายวินัย สอดศรี ถึงบริเวณทีน่านางสาคร ศรีศักดา

253,700 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

    เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณทีน่านายอ านาจ หรุ่มเรืองวงษ์ 
ถงึบริเวณทีน่านายประสิทธิ์ พลายระหาร หมู่ที ่6 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 59 ยทุธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 138

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่6 จากบริเวณทีน่านายอ านาจ หรุ่ม
เรืองวงษ์ ถึงบริเวณทีน่านายประสิทธิ ์พลายระหาร

491,800 บาท

    เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายวินัย 
สอดศรี ถงึบริเวณทีน่านางสาคร ศรีศักดา หมู่ที ่4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม. ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 46 ยทุธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 77

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 818,600 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงทีดิ่น รวมถงึรายจา่ยเพือ่ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงส่ิงกอ่สร้าง ซ่ึงท าให้ทีดิ่น ส่ิงกอ่สร้างมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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217,200 บาท
งบด าเนินงาน 2,600 บาท

โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพืน้บ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) 2,600 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัโครงการปลูกพชืผักสมุนไพรพืน้บ้าน (กนิอาหารให้เป็น
ยา) ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน / พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัหาพสัดุทีเ่กี่ยวกบัค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานด้าน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ          
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) หน้า 18 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 61

ค่าใชส้อย 2,600 บาท

บาท

งบลงทุน 214,600 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 214,600 บาท

     เพือ่วางท่อ คสล. หมู่ที ่2 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.00 เมตร จ านวน 7 จดุ 
รวม 52 ท่อน (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ประกอบด้วย
จดุที่ 1 บริเวณทีน่านายอนันต์ สุภาชัย จ านวน 6 ท่อน 
จดุที่ 2 บริเวณทีน่านายทองใบ แกว้เจริญ จ านวน 6 ท่อน
จดุที่ 3 บริเวณทีน่านางนงรักษ์ ทวนเงิน จ านวน 10 ท่อน
จดุที่ 4 บริเวณทีน่านายมงคล ถรีะแกว้ จ านวน 10 ท่อน
จดุที่ 5 บริเวณทีน่านางนุชนาฐ พราหมณ์โต จ านวน 6 ท่อน
จดุที่ 6 บริเวณทีน่านายสมาน จ านวน 8 ท่อน
จดุที่ 7 บริเวณทีน่านายทองเหมาะ น้ าค้าง จ านวน 6 ท่อน
     ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 7 ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 16

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
โครงการวางท่อระบายน้ าใหม่ หมู่ที ่2 จ านวน 7 จุด 214,600

งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 31,200 บาท
งบลงทุน 31,200 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 31,200 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ที ่3 จากทีน่านางนงค์ระวี        
พลอยสุกใส ถึงทีน่านายจ านง ดอกกุหลาบ

26,000 บาท

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ที ่3 จากบ้านนางบุญเหลือ           
หวานฉ่ า ถึงทีน่า น.ส.ประทุม สุวรรณหงส์

5,200 บาท

     เพือ่ขดุลอกดินตะกอนเหมืองส่งน้ า  จากทีน่านางนงค์ระวี พลอยสุกใส ถงึทีน่า
นายจ านง ดอกกหุลาบ ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 1.80 เมตร กน้คลองกว้างเฉล่ีย 
0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ระยะทางยาว 950.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขดุไม่
น้อยกว่า 783.75 ลูกบาศกเ์มตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 12 โครงการที่ 34

     เพือ่ขดุลอกดินตะกอนเหมืองส่งน้ า  จากบ้านนางบุญเหลือ หวานฉ่ า ถงึทีน่า น.ส.
ประทุม สุวรรณหงส์ ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร กน้คลองกว้างเฉล่ีย 
0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขดุไม่
น้อยกว่า 153.90 ลูกบาศกเ์มตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
หน้า 12 โครงการที่ 33
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จ านวน

จ านวน

บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 11,852,240 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าสมทบกองทุนประกนัสังคม ของพนักงานจา้งตามกฎหมายใน
อตัราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงจะต้องจา่ยให้แก่
พนักงานจา้ง ในปีงบประมาณ 2564
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 
ประกอบกบัหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

งบกลาง 11,852,240 บาท
งบกลาง 11,852,240

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 200,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา ทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง เป็นผู้ด าเนินการบริหารกจิการประปา ภายในต าบล 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน ขอ้ 12 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกรายรับ-รายจา่ย งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แกส่ านักงานประกนัสังคมจงัหวัด
สุพรรณบุรี ส าหรับลูกจา้งชั่วคราวทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
ในปีงบประมาณ 2563 ในอตัราร้อยละ 0.2 ของค่าจา้งโดยประมาณทัง้ปี  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 / ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ้ 45 / หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
เร่ือง การเบิกค่าใช้จา่ยให้ถอืว่าเป็นรายจา่ย เมื่อได้รับแจง้ให้ช าระหนี้ และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2561 เร่ือง การต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,488,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพให้แกค่นพกิาร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้
ความพกิารให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 หน้า 83 โครงการที่ 2

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 9,695,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพให้แกผู้่สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมจนถงึ
ปัจจบุัน 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 หน้า 83 โครงการที่ 1

ส ารองจ่าย 55,500 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเงินส ารองจา่ยในกรณีฉกุเฉนิหรือกรณีทีจ่ าเป็นตามความเหมาะสม  
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนในพืน้ทีต่ าบลมดแดง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถนุายน 2559 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณเพือ่ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกดิสาธารณ
ภัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพให้แกผู้่ป่วยเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพือ่การ
ยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
     ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่1) 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 หน้า 83 โครงการที่ 3
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จ านวน

จ านวน
     เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ให ้อบต.หักเงินจากประมาณการรายรับตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ในอตัราร้อยละ 1 ทัง้นี้มิให้น ารายรับประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อทุิศ
ให ้และเงินอดุหนุนมารวมค านวณด้วย (ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไม่รวมรายรับประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อทุิศให้ และเงินอดุหนุน 
(17,474,000 x 1% = 174,740 บาท) 
     เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กนัยายน 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
การจัดการจราจร 10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 174,740 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยพเิศษกรณีพนักงานส่วนต าบล ผู้รับบ านาญ ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งถงึแกค่วามตาย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และประกาศ ก.อบต.จงัหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการจา่ยเงินช่วยพเิศษ กรณีพนักงานส่วนต าบล ผู้รับบ านาญ ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งถงึแกค่วามตาย พ.ศ. 2560 

เงินช่วยพิเศษ 5,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัการจราจร ทีป่ระชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยดุตรวจ ป้าย
จราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผลง
พลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ และอื่น ๆ ทีม่ี
ลักษณะดังกล่าว 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.2/ว3892 ลงวันที่ 28 
มิถนุายน 2562 เร่ืองการต้ังงบประมาณรายจา่ยและเบิกจา่ยเงินค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั
การจดัการจราจร



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

200,000

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

การจัดการจราจร 10,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,695,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

174,740

สํารองจ่าย 55,500

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,488,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

200,000

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

การจัดการจราจร 10,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,695,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

174,740

สํารองจ่าย 55,500

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,488,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,368,000 1,368,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,038,840 886,920

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000

เงินช่วยเหลือบุตร 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 2,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 515,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 21/7/2563  11:28:48 หน้า : 3/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 938,000 1,910,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 117,420 225,420

เงินเดือนพนักงาน 2,205,600 4,965,960 9,097,320

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 174,000 300,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,000 113,000 161,000

เงินช่วยเหลือบุตร 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 65,000 76,000

ค่าเช่าบ้าน 168,000 204,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 26,000 30,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 266,010 941,010
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 20,000

โครงการ อบต.มดแดง
ร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ

200

โครงการ อบต.มดแดง
ร่วมใจห่วงใยผู้พิการ

200

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 150,000 220,000

โครงการ อบต.มดแดง
ร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ

200

โครงการ อบต.มดแดง
ร่วมใจห่วงใยผู้พิการ

200

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ตามพระ
ราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

42,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ)

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ตามพระ
ราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

42,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000 20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ)

10,000 10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

10,000 10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชน
ดีเด่น

โครงการซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 
1, 2, 3, 4, 5 และ 7

300,600

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล

1,450

โครงการปลูกพืชผัก
สมุนไพรพื้นบ้าน (กิน
อาหารให้เป็นยา)

2,600

โครงการฝึกอบรมการ
ทําขนมไทย

4,600

โครงการฝึกอบรม
ธรรมะ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชน
ดีเด่น

500 500

โครงการซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 
1, 2, 3, 4, 5 และ 7

300,600

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล

1,450

โครงการปลูกพืชผัก
สมุนไพรพื้นบ้าน (กิน
อาหารให้เป็นยา)

2,600

โครงการฝึกอบรมการ
ทําขนมไทย

4,600

โครงการฝึกอบรม
ธรรมะ

3,500 3,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสตรี
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชน

2,600

โครงการเพื่อปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติฯ

โครงการเยาวชนใส่ใจ
ความปลอดภัยในครัว
เรือน

10,000

โครงการรณรงค์การเฝ้า
ระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกและไข้ซิก้าอย่าง
ยั่งยืน

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

วันที่พิมพ์ : 21/7/2563  11:28:48 หน้า : 11/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสตรี
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชน

2,600

โครงการเพื่อปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติฯ

10,000 10,000

โครงการเยาวชนใส่ใจ
ความปลอดภัยในครัว
เรือน

10,000

โครงการรณรงค์การเฝ้า
ระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง

1,600 1,600

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกและไข้ซิก้าอย่าง
ยั่งยืน

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

1,600 1,600

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

1,600 1,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการเวทีประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นและชุมชน

4,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนในชุมชน
ตําบลมดแดง

750

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของผู้สูงอายุ

10,300

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครงการส่งเสริมวินัย
การออมในครัวเรือน

4,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ)

10,000 10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000

โครงการเวทีประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นและชุมชน

4,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนในชุมชน
ตําบลมดแดง

750

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของผู้สูงอายุ

10,300

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครงการส่งเสริมวินัย
การออมในครัวเรือน

4,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในบ้านเรือน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส

200

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มจักสาน

8,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชน

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในบ้านเรือน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส

200

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มจักสาน

8,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชน

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

300,000 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

169,800 169,800

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

36,000

โครงการแสดง
นิทรรศการสร้างความ
โปร่งใสในการทํางานส่ง
ต่อข่าวสารสู่ชุมชน

1,000

โครงการให้ความช่วย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (สาธารณ
ภัย)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 2,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 1,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

36,000

โครงการแสดง
นิทรรศการสร้างความ
โปร่งใสในการทํางานส่ง
ต่อข่าวสารสู่ชุมชน

1,000

โครงการให้ความช่วย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (สาธารณ
ภัย)

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 40,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 98,000 198,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 58,000 83,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 4,000 66,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 86,000 336,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 3,000 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 140,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 650,000 650,000

วัสดุการเกษตร 1,000 3,000

วัสดุก่อสร้าง 2,000 20,000 73,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 120,000 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 1,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 3,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่อน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 14,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บานเปิด มาตรฐาน มอ
ก.

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
3 ลิ้นชัก

โต๊ะทํางาน 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 2,000 1,000 4,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

88,000 88,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 6,500 11,500

ค่าไฟฟ้า 70,000 290,000 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 3,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่อน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต

11,000 11,000

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 14,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บานเปิด มาตรฐาน มอ
ก.

11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
3 ลิ้นชัก

4,500 4,500

โต๊ะทํางาน 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับประมวลผล

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
1 kVA

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

215,000 209,560

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 จากถนน
โพธิ์พระยา-บ้านกล้วย 
ถึงบริเวณบ้านนาย
โสภณ พิทักษ์

170,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับประมวลผล

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300 4,300

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
1 kVA

5,800 5,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

5,800 5,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

173,870 598,430

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 จากถนน
โพธิ์พระยา-บ้านกล้วย 
ถึงบริเวณบ้านนาย
โสภณ พิทักษ์

170,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 จากคัน
คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึง
บริเวณที่นานางบุญยืน 
บุรงค์

230,600

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 จากถนน  
คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายวินัย สอดศรี ถึง
บริเวณที่นานางสาคร 
ศรีศักดา

253,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
จากบริเวณที่นานาย
อํานาจ หรุ่มเรืองวงษ์ 
ถึงบริเวณที่นานาย
ประสิทธิ์ พลายระหาร

491,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

818,600

โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้ํา หมู่ที่ 3 จากที่นา
นางนงค์ระวี พลอยสุก
ใส ถึงที่นานายจํานง 
ดอกกุหลาบ

26,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 จากคัน
คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึง
บริเวณที่นานางบุญยืน 
บุรงค์

230,600

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 จากถนน  
คสล.เดิม บริเวณที่นา
นายวินัย สอดศรี ถึง
บริเวณที่นานางสาคร 
ศรีศักดา

253,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
จากบริเวณที่นานาย
อํานาจ หรุ่มเรืองวงษ์ 
ถึงบริเวณที่นานาย
ประสิทธิ์ พลายระหาร

491,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000 396,160 1,414,760

โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้ํา หมู่ที่ 3 จากที่นา
นางนงค์ระวี พลอยสุก
ใส ถึงที่นานายจํานง 
ดอกกุหลาบ

26,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้ํา หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นางบุญเหลือ หวานฉ่ํา 
ถึงที่นา น.ส.ประทุม 
สุวรรณหงส์

5,200

โครงการวางท่อระบาย
น้ําใหม่ หมู่ที่ 2 จํานวน 
7 จุด

214,600

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.

รวม 11,852,240 248,400 2,265,900 30,000 36,800 2,728,840 400 1,964,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้ํา หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นางบุญเหลือ หวานฉ่ํา 
ถึงที่นา น.ส.ประทุม 
สุวรรณหงส์

5,200

โครงการวางท่อระบาย
น้ําใหม่ หมู่ที่ 2 จํานวน 
7 จุด

214,600

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

18,000 18,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.

1,000,000 1,000,000

รวม 5,325,500 167,800 10,879,940 35,500,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,612.25 1,940.37 2,021.01 1,500.00 1,500.00 
  (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,612.25 1,940.37 2,021.01 1,500.00 1,500.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 462,743.00 427,213.00 370,727.00 499,500.00  
  (1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 180,000.00 150,000.00 60,000.00 150,000.00 200,000.00 
  (2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค 
      หรือการพาณิชย์ 

- - - 50,000.00 20,000.00 

  (3) รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์ 282,743.00 277,213.00 310,727.00 299,500.00 299,500.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - - - - - 
  (1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - - - - - 

รวมรายรับ 464,355.25 429,153.37 372,748.01 501,000.00 521,000.00 

 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบกลาง 3,460.00 2,360.00 3,510.00 3,510.00 3,210.00 
งบบุคลากร - - - - - 
งบด าเนนิการ 446,475.02 361,500.32 269,931.23 462,490.00 421,500.00 
งบลงทุน - 16,000.00 41,650.00 35,000.00 96,290.00 
งบรายจา่ยอื่น - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวมรายจ่าย 449,935.02 379,860.32 315,091.23 501,000.00 521,000.00 
 

 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 521,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 521,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 299,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวารายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดอกเบี้ย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวารายรับจริงของปีที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสวนตําบลมดแดง

อําเภอ ศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  521,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 421,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน หรือค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่
อยู่ในประเภทนี้ หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่อยู่ในความดูแล
ของกิจการประปาองคการบริหารส่วนตําบลมดแดง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอ ศรีประจันต   จังหวัดสุพรรณบุรี
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ค่าวัสดุ รวม 51,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการของกิจการ
ประปา องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรงลบกระดาน ฯลฯ และสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทน เช่น เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรา
ยาง แปรงลบกระดานดํา เก้าอี้พลาสติก กระเปา ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทน เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
รับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อ
แปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณ
เตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู จอบ เสียม ค้อน ครีม ท่อน้ํา
บาดาล ท่อน้ํา และอุปกรณประปา ท่อต่าง ๆ สาร
ส้ม คลอรีน ฯลฯ หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี สําหรับรถ
จักรยานยนต ในราชการขององคการบริหารส่วนตําบลมด
แดง ฯลฯ หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ที่ไม่ปรากฏในวัสดุทั่วไป เช่น มิเตอร
น้ํา/ไฟฟ้า หัววาลว ฯลฯ และ อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้ากิจการประปา ขององคการบริหารส่วนตําบล
มดแดง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

งบลงทุน  เป็นเงิน 96,290 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,290 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 76,290 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ รวมถึงการซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  ฯลฯ  ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

     เป็นรายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบกลาง  เป็นเงิน 3,210 บาท
งบกลาง รวม 3,210 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 3,210 บาท

     เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายเฉพาะ
การกิจการประปา ซึ่งองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําข้อบัญญัติ
แยกจากงบประมาณรายจ่ายประจําป โดยไม่ต้องนํามาประมาณ
การรายรับประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการ ซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการมารวมใน
การคํานวณอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบเฉพาะ
การ (ประมาณการรายรับงบเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ไม่รวมประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบทั่วไปช่วย
เหลืองบเฉพาะการ 321,000 x 1% = 3,210 บาท)
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
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