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องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสพุรรณบุรี 



องคการบริหารสวนตําบลมดแดง
เขต/อําเภอ ศรีประจันต    จังหวัดสุพรรณบุรี

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

136/5 หมู 2  ซอยหมูที่ 2 บานมดแดง  ถนนวังพลับเหนือ-วังพลับใต  แขวง/ตําบล มดแดง
  เขต/อําเภอ ศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140

พื้นที่ 12,421.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,320 คน
ชาย 2,519 คน

หญิง 2,801 คน

ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมดแดง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลมดแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลมดแดง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,316,771.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,820,134.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,890,907.21 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 614,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 33,820,319.41 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 97,355.62 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 257,276.33 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 219,067.91 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 7,500.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 7,150.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,248,288.55 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,983,681.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 455,006.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,733,230.10 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,659,834.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,467,556.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,682,030.10 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,133,390.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 790,420.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 455,006.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 704,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปาของ อบต.มดแดง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 486,934.35 บาท

รายจายจริง จํานวน 431,520.78 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 328,476.20 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 106,675.89 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 554,290.66 บาท

ทรัพยรับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 97,355.62 165,000.00 121,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

257,276.33 289,500.00 279,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 219,067.91 200,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,500.00 13,300.00 7,700.00

หมวดรายได้จากทุน 7,150.00 10,000.00 7,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 588,349.86 677,800.00 515,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,248,288.55 17,348,000.00 16,465,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,248,288.55 17,348,000.00 16,465,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,983,681.00 17,474,200.00 17,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,983,681.00 17,474,200.00 17,200,000.00

รวม 33,820,319.41 35,500,000.00 34,180,600.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,659,834.00 11,852,240.00 12,355,000.00

งบบุคลากร 10,467,556.00 13,526,180.00 13,572,060.00

งบดําเนินงาน 4,682,030.10 5,551,990.00 5,600,440.00

งบลงทุน 3,133,390.00 3,551,590.00 1,495,100.00

งบเงินอุดหนุน 790,420.00 1,000,000.00 1,140,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 18,000.00 18,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,733,230.10 35,500,000.00 34,180,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,552,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 274,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,848,810

แผนงานสาธารณสุข 2,068,940

แผนงานสังคมสงเคราะห 400

แผนงานเคหะและชุมชน 965,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29,450

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 90,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,942,380

แผนงานการเกษตร 53,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,355,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,180,600



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,355,000 12,355,000
    งบกลาง 12,355,000 12,355,000

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,672,400 2,463,180 227,400 8,362,980
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,534,320 0 0 1,534,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,138,080 2,463,180 227,400 6,828,660

งบดําเนินงาน 1,766,340 382,000 500 2,148,840
    คาตอบแทน 192,000 146,000 500 338,500

    คาใช้สอย 898,340 75,000 0 973,340

    คาวัสดุ 278,500 109,000 0 387,500

    คาสาธารณูปโภค 397,500 52,000 0 449,500

งบลงทุน 10,000 12,400 0 22,400
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 10,000 0 0 10,000

    คาครุภัณฑ 0 12,400 0 12,400

งบรายจ่ายอื่น 18,000 0 0 18,000
    รายจายอื่น 18,000 0 0 18,000

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 204,800 274,800
    คาใช้สอย 20,000 204,800 224,800

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 945,960 1,234,200 2,180,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 945,960 1,234,200 2,180,160

งบดําเนินงาน 105,000 1,463,650 1,568,650
    คาตอบแทน 9,500 50,000 59,500

    คาใช้สอย 60,000 648,650 708,650

    คาวัสดุ 35,500 690,000 725,500

    คาสาธารณูปโภค 0 75,000 75,000

งบลงทุน 0 100,000 100,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 100,000 100,000

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

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,581,240 0 1,581,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,581,240 0 1,581,240

งบดําเนินงาน 107,500 240,200 347,700
    คาตอบแทน 55,500 120,000 175,500

    คาใช้สอย 27,000 80,200 107,200

    คาวัสดุ 25,000 40,000 65,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 400 400
    คาใช้สอย 400 400

หน้า : 5/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 253,000 2,000 710,000 965,000
    คาใช้สอย 118,000 0 450,000 568,000

    คาวัสดุ 135,000 2,000 260,000 397,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 12,000 17,450 29,450
    คาใช้สอย 12,000 17,450 29,450
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 10,000 90,000
    คาใช้สอย 80,000 10,000 90,000

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,447,680 0 1,447,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,447,680 0 1,447,680

งบดําเนินงาน 122,000 0 122,000
    คาตอบแทน 8,000 0 8,000

    คาใช้สอย 25,000 0 25,000

    คาวัสดุ 89,000 0 89,000

งบลงทุน 0 1,372,700 1,372,700
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,372,700 1,372,700
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 2,600 51,000 53,600
    คาใช้สอย 2,600 1,000 3,600

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

หน้า : 7/7







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 157,240.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 88,477.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 36,119.62 100,000.00 -60.00 % 40,000.00
     ภาษีป้าย 53,310.00 61,236.00 65,000.00 25.38 % 81,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 299,027.80 97,355.62 165,000.00 121,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 873.00 931.20 1,000.00 20.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,800.00 1,320.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 205,770.00 209,310.00 220,000.00 0.00 % 220,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

270.00 300.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,563.00 2,810.13 20,000.00 -75.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม 1,120.00 1,120.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 880.00 410.00 800.00 -37.50 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 8,505.00 9,505.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับการผิดสัญญา 800.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

23,900.00 31,570.00 30,000.00 -16.67 % 25,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 246,481.00 257,276.33 289,500.00 279,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 230,624.44 219,067.91 200,000.00 -50.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 230,624.44 219,067.91 200,000.00 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 6,500.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 1,100.00 -54.55 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 1,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 7,500.00 13,300.00 7,700.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,700.00 7,150.00 10,000.00 -30.00 % 7,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,700.00 7,150.00 10,000.00 7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 524,644.68 539,518.82 495,000.00 0.00 % 495,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,911,834.55 8,279,511.47 8,640,000.00 -3.94 % 8,300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,220,709.42 2,201,610.52 2,462,000.00 -6.58 % 2,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 63,038.38 53,883.19 90,000.00 -40.00 % 54,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,690,222.68 4,072,969.52 4,340,000.00 -7.83 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 3,852.00 2,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาภาคหลวงแร 127,912.49 120,587.91 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 83,089.22 79,544.12 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,498,670.00 898,663.00 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,123,973.42 16,248,288.55 17,348,000.00 16,465,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,403,457.00 16,983,681.00 17,474,200.00 -1.57 % 17,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,403,457.00 16,983,681.00 17,474,200.00 17,200,000.00
รวมทุกหมวด 35,309,263.66 33,820,319.41 35,500,000.00 34,180,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,180,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 121,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 81,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลจัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 279,200 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวากับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจากข้อมูล
ที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 10,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 7,700 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 7,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,465,200 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 495,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,300,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 54,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องด้วยดูจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องด้วยดูจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 22,160 53,056 98,498 9.65 % 108,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 808 1,318 5,500 -21.82 % 4,300

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 60,000 130,000 200,000 -30 % 140,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,652,600 8,953,100 9,695,000 4.53 % 10,134,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,242,400 1,268,800 1,488,000 -2.15 % 1,456,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 67,000 72,000 120,000 0 % 120,000

เงินสํารองจ่าย 0 0 55,500 -9.91 % 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 339,700

การจัดการจราจร 0 0 10,000 -90 % 1,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์    จังหวัดสุพรรณบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

168,500 181,560 360,512 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 1,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,000

รวมงบกลาง 10,213,468 10,659,834 12,038,010 12,355,000
รวมงบกลาง 10,213,468 10,659,834 12,038,010 12,355,000
รวมงบกลาง 10,213,468 10,659,834 12,038,010 12,355,000

รวมแผนงานงบกลาง 10,213,468 10,659,834 12,038,010 12,355,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

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

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,169,766 1,108,800 1,183,600 -28.22 % 849,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,854,486 1,793,520 1,868,320 1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,866,938 2,799,700 3,223,200 9.4 % 3,526,080

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 132,000 132,000 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 234,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 26,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,118,938 3,191,700 3,835,200 4,138,080
รวมงบบุคลากร 4,973,424 4,985,220 5,703,520 5,672,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 400 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 77,000 121,000 -5.79 % 114,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 63,000

รวมค่าตอบแทน 99,578.25 109,500 177,000 192,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 635,410 425,500 291,010 -3.78 % 280,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,450 7,000 10,200 -1.96 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 500,000 -4 % 480,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 79,340 110,961 90,000 -55.56 % 40,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)

1,900 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

0 2,400 10,000 0 % 10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0 2,700 5,250 90.48 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 4,400 2,400 316.67 % 10,000

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น

0 2,235 500 0 % 500

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป 4,810 2,095 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมธรรมะ 0 0 3,300 6.06 % 3,500

โครงการเพื่อปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติฯ

0 9,400 5,000 100 % 10,000

โครงการรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดีพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

3,046.88 0 0 0 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

0 1,900 2,700 270.37 % 10,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 143,200 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 96,438.61 51,613.52 61,280 -43.96 % 34,340

รวมค่าใช้สอย 969,595.49 620,204.52 981,640 898,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 40,941 45,255 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 17,000 -41.18 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 19,915 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 18,584 20,000 -75 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,800 10,000 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 79,318.38 68,772.5 80,000 0 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,650 25,900 28,000 14.29 % 32,000

วัสดุอื่น 0 0 1,000 -50 % 500

รวมค่าวัสดุ 185,709.38 188,426.5 297,000 278,500
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 267,711.07 236,284.95 290,000 0 % 290,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,575 5,400 6,500 0 % 6,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,163.2 4,438.42 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,257.6 86,760.79 88,000 0 % 88,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 364,706.87 332,884.16 389,500 397,500
รวมงบดําเนินงาน 1,619,589.99 1,251,015.18 1,845,140 1,766,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 2,500 2,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู

0 0 184,400 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต

0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 0 4,800 0 0 % 0

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

โต๊ะทํางาน 5,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 476,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

60,000 0 60,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

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

เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA 0 0 5,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 189,870 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 556,600 7,300 465,670 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 26,990 -62.95 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 26,990 10,000
รวมงบลงทุน 556,600 7,300 492,660 10,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง

0 0 18,000 0 % 18,000

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

รวมงานบริหารทั่วไป 7,149,613.99 6,243,535.18 8,059,320 7,466,740
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,306,120 1,289,580 1,640,560 12.17 % 1,840,200

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 170,300 363,360 506,000 2.07 % 516,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,925 57,420 69,420 -7.09 % 64,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,551,345 1,752,360 2,257,980 2,463,180
รวมงบบุคลากร 1,551,345 1,752,360 2,257,980 2,463,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,400 37,300 60,000 -33.33 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,280 0 25,000 -60 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 49,500 60,000 71,000 0 % 71,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 120,030 130,600 206,000 146,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,100 1,200 10,000 -50 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 63,484 47,801 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

297,000 82,020 20,000 0 % 20,000

โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

0 3,600 0 0 % 0

โครงการบริการประชาชนในวันหยุด
ราชการ (วันเสาร์)

0 300 0 0 % 0

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก (ช่วง
พักเที่ยง) 

0 300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,900 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 371,584 142,121 110,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,694 52,355.85 70,000 0 % 70,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 840 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 890 3,000 0 % 3,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 987.06 712.86 6,000 -33.33 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 14,380 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 61,681.06 69,178.71 111,000 109,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 8,078 59,184.4 50,000 4 % 52,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,078 59,184.4 50,000 52,000
รวมงบดําเนินงาน 561,373.06 401,084.11 477,000 382,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 5,000 0 0 100 % 3,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 

22,000 15,600 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส 10,800 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 5,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 4,400
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล

0 0 22,000 -100 % 0

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

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,500 51,400 33,000 12,400
รวมงบลงทุน 38,500 51,400 33,000 12,400

รวมงานบริหารงานคลัง 2,151,218.06 2,204,844.11 2,767,980 2,857,580
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 227,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 227,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 227,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 227,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,300,832.05 8,448,379.29 10,827,300 10,552,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,800 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,137 15,848.4 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 17,000 0 0 % 0
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 35,000 3,000 233.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 21,937 67,848.4 63,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 21,937 67,848.4 63,000 70,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 21,937 67,848.4 63,000 70,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 
สร้างวินัยการขับขี่

0 0 3,050 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0 0 230,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์การเฝาระวังและปองกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง

3,000 3,000 1,600 0 % 1,600

โครงการรณรงค์ปองกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่

3,000 3,000 1,600 0 % 1,600
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โครงการรณรงค์ปองกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

3,000 0 0 100 % 1,600

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)

28,064 0 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 37,064 6,000 336,250 204,800
รวมงบดําเนินงาน 37,064 6,000 336,250 204,800

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 37,064 6,000 336,250 204,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 59,001 73,848.4 399,250 274,800

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 839,220 800,632 905,020 -0.12 % 903,960

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 21,000 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 839,220 800,632 926,020 945,960
รวมงบบุคลากร 839,220 800,632 926,020 945,960
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 5,000 -20 % 4,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -50 % 500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 29,800 12,543.25 10,000 9,500
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,000 90,000 120,000 -91.67 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,952 52,730 90,000 -55.56 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,100 9,400 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 136,052 152,130 230,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 11,693 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,100 20,595 30,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 16/54



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

วัสดุก่อสร้าง 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุอื่น 0 0 2,000 -75 % 500

รวมค่าวัสดุ 14,100 32,288 81,000 35,500
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 44,700.62 37,725.23 0 0 % 0

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 1,680 1,025 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 46,380.62 38,750.23 0 0
รวมงบดําเนินงาน 226,332.62 235,711.48 321,000 105,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 5,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. 

0 5,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 4,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 0 30,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 0 0 5,800 -100 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 14,500 40,100 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 700 14,500 240,100 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,066,252.62 1,050,843.48 1,487,120 1,050,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 759,720 803,700 862,920 5.48 % 910,200

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 59,500 41.18 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 216,000 0 % 216,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 879,720 941,200 1,162,420 1,234,200
รวมงบบุคลากร 879,720 941,200 1,162,420 1,234,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 11,700 18,400 40,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 6,400 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 14,605 0 0 0 % 0
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

256,420 251,440 300,000 -5.67 % 283,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

102,300 139,280 169,800 -8.33 % 155,650

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 379,725 390,720 519,800 648,650
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 650,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 516,512.16 535,324.12 650,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 15,000 -46.67 % 8,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 8,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 516,512.16 535,324.12 665,000 690,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 0 0 70,000 0 % 70,000
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 75,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 907,937.16 944,444.12 1,299,800 1,463,650

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 64,000 0 0 % 0

โต๊ะโรงอาหารเด็ก 0 19,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 83,800 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 83,800 0 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

1,050,180 790,420 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 1,050,180 790,420 1,000,000 1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,050,180 790,420 1,000,000 1,000,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,837,837.16 2,759,864.12 3,462,220 3,797,850
รวมแผนงานการศึกษา 3,904,089.78 3,810,707.6 4,949,340 4,848,810

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 622,920 559,640 611,200 58.58 % 969,240

เงินประจําตําแหน่ง 17,500 350 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 219,918 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 24,436 48,000 187.5 % 138,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 640,420 804,344 1,133,200 1,581,240
รวมงบบุคลากร 640,420 804,344 1,133,200 1,581,240
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 5,000 -40 % 3,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,500 -66.67 % 500

ค่าเช่าบ้าน 0 3,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าตอบแทน 2,000 3,000 47,000 55,500
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 289,974 87,900 9,000 -77.78 % 2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,840 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,261.3 5,914 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 319,075.3 93,814 49,000 27,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,624 6,572 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 1,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 22,624 6,572 26,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 343,699.3 103,386 122,000 107,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 0 0 3,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) 
ขนาด 5 ฟุต

0 5,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 5,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

30,000 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

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

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 0 0 5,800 -100 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 455,100 209,560 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,500 488,100 252,860 0
รวมงบลงทุน 36,500 488,100 252,860 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,020,619.3 1,395,830 1,508,060 1,688,740
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

4,550 0 0 0 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 38,700 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

13,297 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกและไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน

0 9,397.64 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝาระวังควบ
คุมปองกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกฯ

9,832.45 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้
กับผู้ด้อยโอกาส

0 300 200 0 % 200

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 30,640 45,000 11.11 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 27,679.45 79,037.64 75,200 80,200
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 12,000 0 100 % 30,000
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 12,000 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 27,679.45 91,037.64 75,200 240,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 2)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 3)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 4)

0 0 10,000 0 % 10,000
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อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 5)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 6)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 1)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 2)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 3)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 4)

0 0 10,000 0 % 10,000
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 5)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 6)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 7)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี (หมู่ที่ 1)

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี (หมู่ที่ 7)

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 27,679.45 91,037.64 215,200 380,200
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รวมแผนงานสาธารณสุข 1,048,298.75 1,486,867.64 1,723,260 2,068,940
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ 200 300 200 0 % 200

โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ 200 300 200 0 % 200

รวมค่าใช้สอย 400 600 400 400
รวมงบดําเนินงาน 400 600 400 400

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 400 600 400 400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 400 600 400 400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 855,311 961,800 1,038,840 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 162,000 324,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 18,000 36,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 897,311 1,183,800 1,440,840 0
รวมงบบุคลากร 897,311 1,183,800 1,440,840 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 1,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 6,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 243,000 138,190 115,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,714 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 750 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 263,464 138,190 155,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 10,566 19,940 20,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 24,000 64,800 110,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,160 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,747.22 88,678.72 40,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,260 2,900 6,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 115,573.22 178,478.72 197,000 0
รวมงบดําเนินงาน 379,037.22 316,668.72 358,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 
(บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต

0 10,000 0 0 % 0

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 0 10,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 5,800 0 0 0 % 0
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,500 20,400 64,300 0
รวมงบลงทุน 36,500 20,400 64,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,312,848.22 1,520,868.72 1,863,140 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 108,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 118,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 34,750 58,230 50,000 20 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 50,000
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 34,750 58,230 50,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 34,750 58,230 50,000 253,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 34,750 58,230 50,000 253,000
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 2,000 0 % 2,000

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

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 2,000 2,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 361,354.5 364,656.5 400,000 7.5 % 430,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 34/54



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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

9,420 12,500 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 370,774.5 377,156.5 420,000 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,500 40,430 90,000 0 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,400 5,800 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 109,534.1 91,817.95 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 195,434.1 138,047.95 260,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 566,208.6 515,204.45 680,000 710,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 566,208.6 515,204.45 680,000 710,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,913,806.82 2,094,303.17 2,595,140 965,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมตําบล 200 360 200 2,400 % 5,000

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน

4,283 5,695 4,000 25 % 5,000

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวน
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี และทบทวนการจัดทําแผนชุมชน

9,700 0 0 0 % 0

โครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปร่ง
ใสในการทํางานส่งต่อข่าวสารสู่ชุมชน

0 2,000 1,000 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 14,183 8,055 5,200 12,000
รวมงบดําเนินงาน 14,183 8,055 5,200 12,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

บอร์ดสําหรับจัดนิทรรศการ 0 4,590 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,590 0 0
รวมงบลงทุน 0 4,590 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14,183 12,645 5,200 12,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผล
กระทบจากการใช้มาตรการปองกันการแพร่
ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

0 485,400 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย 4,050 3,725 4,600 0 % 4,600

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการย้อมผ้า 3,225 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสตรีเพื่อส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน

0 300 2,600 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอม
อาหาร

4,480 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง

300 300 750 0 % 750

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผูููสูงอายุ 7,800 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 0 0 450 -100 % 0

โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน 0 0 4,100 0 % 4,100

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน 6,400 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 26,255 489,725 20,500 17,450
รวมงบดําเนินงาน 26,255 489,725 20,500 17,450

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 26,255 489,725 20,500 17,450
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,438 502,370 25,700 29,450
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬาตําบลมดแดงต้านยาเสพติด 149,950 181,920 0 100 % 50,000

โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัว
เรือน

18,483.55 0 10,000 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน 4,850 4,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 173,283.55 186,520 20,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 173,283.55 186,520 20,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 173,283.55 186,520 20,000 80,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

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

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 183,283.55 186,520 30,000 90,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,045,680

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 324,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,447,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,447,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 3,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 8,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 89,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 122,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,569,680
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 1)

54,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 42/54



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

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 1)

34,600 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 2)

14,990 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 3)

7,860 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 1)

5,760 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 2)

1,150 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 3)

28,500 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 4)

10,480 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 5)

11,530 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 1)

8,650 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 2)

17,300 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 3)

15,720 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 43/54



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

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 1)

9,800 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 2)

16,720 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 3)

7,200 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 1)

28,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 10)

3,740 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 2)

3,460 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 3)

3,170 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 4)

5,760 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 5)

3,460 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 6)

5,760 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 7)

40,370 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 44/54
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 8)

2,590 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 9)

1,440 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 1)

17,300 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 2)

34,600 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 3)

23,060 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 4)

13,500 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 (เส้นที่ 5)

11,530 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 442,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 442,000 0 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่
นานางพะนอ สอดสี ถึงบริเวณที่นานายธง 
สอดศรี หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1)

0 0 0 100 % 197,300

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 45/54
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 จาก
ถนนโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณที่ดิน
นายสมจิตร วรรธนะบูรณ์ หมู่ที่ 3

0 0 0 100 % 387,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
จากบริเวณที่นานายประสิทธิ์ พลายละหาร 
ถึงบริเวณที่นานายมนัส พวงดอกไม้

0 0 0 100 % 361,000

โครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าหมู่นาลิง 
จากถนลาดยางสายวังพลับใต้-หนองเพียร 
ถึงบริเวณที่นานายดิเรก สอดศรี หมู่ที่ 4

0 0 0 100 % 143,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 23 จาก
ถนนโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้าน
นางเอื้อม ขาวเนตร หมู่ที่ 2

0 0 0 100 % 141,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหน้า
บ้านนายสงวน คําหอม หมู่ที่ 4

0 0 0 100 % 20,500

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จาก
ถนนโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้าน
นายโสภณ พิทักษ์

0 0 170,600 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จาก
คันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึงบริเวณที่นานาง
บุญยืน บุรงค์

0 0 230,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 46/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จาก
ถนน  คสล.เดิม บริเวณบ้านนายวินัย สอด
ศรี ถึงบริเวณที่นานางสาคร ศรีศักดา

0 0 253,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
จากบริเวณที่นานายอํานาจ หรุ่มเรืองวงษ์ 
ถึงบริเวณที่นานายประสิทธิ์ พลายระหาร

0 0 491,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานางสาวสุชิน 
วรรธนบูรณ์ ถึงบริเวณที่นานางรําพึง จําปา
เงิน หมู่ที่ 3

0 290,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายจําเนียร 
หนูทอง ถึงบริเวณคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่
น้อง หมู่ที่ 7

0 324,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายชูชีพ 
พวงดอกไม้ ถึงบริเวณที่นานายอํานาจ หรุ่ม
เรืองวงษ์ หมู่ที่ 6

0 274,800 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายสุชิน 
อ่อนสุวรรณ์ ถึงที่นานายอนันต์ ทวนทอง 
หมู่ที่ 1

0 150,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 47/54
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวนมะม่วงนาย
สวรรค์ เทพทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ที่ 1

0 247,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวฯสวนมะม่วงนาย
ไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณที่นานาย
ประดิษฐ์ ผลวงษ์ หมู่ที่ 4

0 341,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิชาญ 
บุตรศรีขาว ถึงทางแยกบริเวณที่นานาง
พะนอ สอดศรี หมู่ที่ 5

0 268,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 จากถนน คสล. ดงตาช้าง จากที่นา
นางซอย ทวนทอง ถึงสวนมะม่วงนายอุดม 
แก้วพิศดาร

486,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานาย
สุรศักดิ์ ทวีผล ถึงที่นานายสําราญ ศรีศักดา

457,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิม หลังปัมน้ํามันมุ่ง
เจริญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357

217,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 48/54
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 จากบริเวณที่นานายชูชีพ พวง
ดอกไม้ ถึงที่นานายชูชีพ พวงดอกไม้

270,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 จากบริเวณที่นานายสมิต ตู้แก้ว ถึง
บริเวณที่นานายจําเนียร หนูทอง

441,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าร้านค้านางจิรา
พร ศิริพจน์ ถึงทางเข้าวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 2

0 228,000 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 22,700 -100 % 0

โครงกาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่
ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7

0 0 300,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณที่นา
นางนิดหน่อย เสือวงษ์ หมู่ที่ 4

0 0 154,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณที่นา
นางวิลัย แตงโต และบริเวณที่นานายดิเรก 
สอดศรี หมู่ที่ 7

0 0 189,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
(ถนนริมบึงวังพลับฝั่งตะวันออก) จากถนน
ลาดยางเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อ
ตําบลบางงาม

0 0 164,700 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 49/54
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โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา  (ฝั่งตะวันออก) 
บริเวณถนนเลี่ยงเมือง สาย 357 ถึงบริเวณ
ที่นานางสําอางค์  ศรีวิเชียร หมู่ที่ 2

0 0 117,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 2 ซ้าย 1 ขวา บริเวณบ้าน
นายสํารวย ตู้แก้ว ถึงเขตติดต่อตําบลโพธิ์
พระยา หมู่ที่ 7

0 0 75,700 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิมริมบึงวังพลับ ถึงบริเวณ
บ้านนางสุมาลี วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ 4

0 0 0 100 % 9,700

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนางกุหลาบ 
คล้ายวรรณ ถึงบริเวณสวนมะม่วงนางสุมาลี 
น้ําดอกไม้ หมู่ที่ 4

0 0 0 100 % 14,300

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับ
ใต้ บริเวณข้าง อบต.มดแดง ถึงบริเวณที่นา
นางเตียง ปานบุญ หมู่ที่ 2

0 0 0 100 % 19,200

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบริเวณบ้านนางสุนันท์ สมสกุล ถึง
บริเวณที่นานายสุเชาว์ เสือสกุล หมู่ที่ 1

0 0 0 100 % 49,800

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:31 หน้า : 50/54
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบริเวณแยกที่นานายสายชล เดชอุ่ม ถึง
บริเวณบ้านนายชิดชนก เดชอุ่ม และแยก
ขวาถึงบริเวณบ้านนางปราณี เดชอุ่ม หมู่ที่ 
1

0 0 0 100 % 29,900

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,871,000 2,123,300 2,172,000 1,372,700
รวมงบลงทุน 1,871,000 2,123,300 2,172,000 1,372,700

รวมงานก่อสร้าง 2,313,000 2,123,300 2,172,000 1,372,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,313,000 2,123,300 2,172,000 2,942,380

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน (กิน
อาหารให้เป็นยา)

6,600 0 2,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 6,000 0 100 % 2,600

รวมค่าใช้สอย 6,600 6,000 2,600 2,600
รวมงบดําเนินงาน 6,600 6,000 2,600 2,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ท่อสูบน้ําสแตนเลส ขนาด 10 นิ้ว ยาว 9 
เมตร

0 0 278,200 -100 % 0

มอเตอร์ไฟฟา ขนาด 15 แรงม้า 0 0 83,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 361,600 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัด
วัชพืชคลองทิ้งน้ํา จากบึงวังพลับบริเวณที่
นานายม้วน คุณฑี ถึงเขตติดต่อตําบลบาง
งาม

0 340,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงบานประตูปิด-เปิด 
บริเวณที่นานายพยุง วงษ์เวียง หมู่ที่ 6

0 0 29,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงบานประตูปิด-เปิด 
บริเวณที่นานายเสนาะ นุชประไพ หมู่ที่ 6

0 0 29,300 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ําใหม่ หมู่ที่ 2 
จํานวน 7 จุด

0 0 214,600 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 340,000 273,200 0
รวมงบลงทุน 0 340,000 634,800 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 6,600 346,000 637,400 2,600
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง

1,000 0 0 0 % 0

โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์
และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

4,900 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

0 500 1,000 0 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 5,900 500 1,000 1,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 5,900 500 71,000 51,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ํา หมู่ที่ 3 จากทีู่
นานางนงค์ระวี พลอยสุกใส ถึงที่นานาย
จํานง ดอกกุหลาบ

0 0 26,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ํา หมู่ที่ 3 จาก
บ้านนางบุญเหลือ หวานฉ่ํา ถึงที่นา น.ส
.ประทุม สุวรรณหงส์

0 0 5,200 -100 % 0

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5,900 500 102,200 51,000
รวมแผนงานการเกษตร 12,500 346,500 739,600 53,600

รวมทุกแผนงาน 28,989,117.95 29,733,230.1 35,500,000 34,180,600
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,180,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,355,000 บาท
งบกลาง รวม 12,355,000 บาท

งบกลาง รวม 12,355,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 108,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของคาตอบแทนที่องคการบริหาร
สวนตําบลมดแดงจะต้องจายให้แกพนักงานจ้าง ในปีงบ
ประมาณ 2565
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22
 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความรวมมือให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) และที่เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,300 บาท

     เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แกสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท
ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง ในปีงบประมาณ 2565 ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม / ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ข้อ 45 / หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้
จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ /หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกอง
ทุนเงินทดแทน และที่เกี่ยวข้อง

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 140,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา ที่องคการบริหารสวนตําบลมดแดง เป็นผู้ดําเนินการ
บริหารกิจการประปา ภายในตําบล 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,134,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 / ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม
ถึงหนังสือที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจํานวนที่เพิ่ม
ขึ้นจากฐานข้อมูลประชาการของ อบต.มดแดง
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 83 โครงการที่ 1 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,456,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลมดแดง  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 / ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 83 โครงการที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 / ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 83 โครงการที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่จําเป็น
ตามความเหมาะสม เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลมดแดง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยขององคการปกครองสวนท้องถิ่น  

รายจายตามข้อผูกพัน

การจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตี
เส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก
โค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผลง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกลาว 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.2/ว3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและ
เบิกจายเงินคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 339,700 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ให้ข้าราชการสวนท้องถิ่น (อบต.) หักเงินจาก
ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2565  ในอัตราร้อยละ 2 ทั้งนี้มิให้นํารายรับ
ประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณด้วย (ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 ไมรวมรายรับประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และ
เงินอุดหนุน (16,980,400 x 2% = 339,608
 บาท)                       
     เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปีสมทบเข้ากอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนตําบล ถึงแก
ความตาย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 และ
ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานจ้างถึงแกความตาย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 และ
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,466,740 บาท

งบบุคลากร รวม 5,672,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก นายก อบต./รอง
นายก อบต. ดังนี้
- นายก อบต. จํานวน 20,400 บาท/เดือน เป็นเงิน 244,800
 บาท
- รองนายก อบต.(2 คน) จํานวน 11,220 บาท/คน/เดือน เป็น
เงิน 269,280 บาท 
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงิน
อุดหนุนทุกประเภท และเงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ประปา ปีงบประมาณ 2563จํานวน 17,186,814.41 บาท อยูใน
เกณฑรายได้เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราคาตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก นายก อบ
ต./รองนายก อบต.  ดังนี้
- นายก อบต. จํานวน 1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 880  บาท/คน/เดือน เป็น
เงิน  21,120 บาท 
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงิน
อุดหนุนทุกประเภท และเงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ประปา ปีงบประมาณ 2563จํานวน 17,186,814.41 บาท อยูใน
เกณฑรายได้เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราคาตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แก นายก อบต./รอง
นายก อบต. ดังนี้
- นายก อบต. จํานวน 1,750  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 880  บาท/คน/เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท 
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงิน
อุดหนุนทุกประเภท และเงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ประปา ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 17,186,814.41 อยูในเกณฑ
รายได้เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราคาตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:12:18 หน้า : 7/102



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงิน
อุดหนุนทุกประเภท และเงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ประปา ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 17,186,814.41 บาท อยูใน
เกณฑรายได้เกิน 10-25 ล้านบาท ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภา ขององคการบริหารสวน
ตําบลมดแดง ดังนี้
- ประธานสภาฯ จํานวน 11,220 บาท/เดือน เป็นเงิน 134,640
 บาท
- รองประธานสภาฯ จํานวน  9,180 บาท/เดือน เป็น
เงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภาฯ (6 คน) จํานวน 7,200 บาท/คน/เดือน เป็น
เงิน 518,400 บาท
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท
     (รายได้งบทั่วไปและงบเฉพาะการ ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงิน
อุดหนุนทุกประเภท และเงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ประปา ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 17,186,814.41 บาท อยูใน
เกณฑรายได้เกิน 10-25 ล้านบาทตามบัญชีอัตราคาตอบแทน)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,138,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,526,080 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล ทั้งนี้ให้จาย
ตามคําสั่งบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มี
การปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่
กฎหมายกําหนด ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 584,880 บาท
- รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 455,520 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 416,160 บาท
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 349,320 บาท
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 299,640 บาท
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 772,080
 บาท
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 362,640 บาท
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 285,840 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบลมดแดง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 กําหนดให้ ปลัด อปท
.ระดับต้นได้รับเงินประจําตําแหนง อัตรา 4,000 บาท/เดือน รอง
ปลัด อปท. ระดับต้นได้รับเงินประจําตําแหนง อัตรา 3,500
 บาท/เดือน และตําแหนงหัวหน้าสวนราชการที่ฐานะเทียบเทา
กอง/ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสวน ระดับต้น ได้รับเงินประจํา
ตําแหนง ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน    
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138      ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบล      มดแดง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4
) ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้จายตามคํา
สั่ง หรือตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้
- พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 216,000 บาท
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา   เป็น
เงิน 108,000 บาท
- คนงาน จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 108,000 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบลมดแดง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบลมดแดง
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งบดําเนินงาน รวม 1,766,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ / ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แกพนักงานสวนตําบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 114,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
     เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 / หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชา
บ้านของข้าราชการท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 63,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลหรือผู้มีสิทธิ์ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 898,340 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท

     เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างปรับปรุงโดนเมน Website หรือคาจ้าง
เหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งที่อยูใน ประเภทนี้ คาจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นใน
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑหรือที่ดิน
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คา
จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร  คาใช้จายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคล  หรือคณะ
บุคคล คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขง
ขัน คาใช้จายพิธีการทางศาสนา คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 480,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลมด
แดง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณียุบสภา หรือ
กรณีแทนตําแหนงที่วาง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่น ๆ) 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
(วันแมแหงชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแมแหง
ชาติ) ได้แก คาจ้างเหมาทําซุ้ม คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการฯ คาจัดซื้อธงชาติและตราสัญลักษณ และคาวัสดุอุปกรณ
ที่ใช้ในโครงการ
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการ
บริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 92 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 11 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว ได้แก คาจัดซื้อธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ คาจัดทําป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ คาจ้างเหมา
จัดทําซุ้ม และคาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการ
บริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 92 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการ 13
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี ได้แก คาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ คาจัดทําป้ายไว
นิลพระบรมฉายาลักษณ คาจ้างเหมาจัดทําซุ้ม และคาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการ
บริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 92 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 14

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเดน

จํานวน 500 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเดน ได้แก คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการ
บริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 91 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 7
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โครงการฝึกอบรมธรรมะ จํานวน 3,500 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมธรรมะ เรื่อง “
ขจัดทุจริต พิชิตกิเลส” ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การดําเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการ
บริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 91 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 8

โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสําคัญของชาติฯ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ ได้แก คาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ คาจัดทําป้ายไว
นิลพระบรมฉายาลักษณ คาจ้างเหมาจัดทําซุ้ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการ
บริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 92 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 10 
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โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพอแหง
ชาติ) ได้แก คาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ คาป้ายไวนิลพระ
บรมฉายาลักษณ คาจ้างเหมาทําซุ้ม และคาวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
โครงการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการ
บริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 92 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 12 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 34,340 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 278,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล เชน กระดาษ แบบพิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ และสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทน เชน พระบรมฉายาลักษณ ตาชั่งขนาด
เล็ก เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดาน
ดํา เก้าอี้พลาสติก กระเปา ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทน เชน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
รับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อ
แปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณ
เตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
       เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ใน อบต. ทั้งที่เป็น
วัสดุโดยสภาพ เชน แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทน เชน หม้อ ถัง ถาด แก้ว
น้ํา กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ 
         เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน ไม้ตาง ๆ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สวาน โถส้ม อาง
ล้างมือ ทอตาง ๆ ฯลฯ และคาวัสดุกอสร้างหรือซอมแซมสิ่งกอ
สร้างที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เชน แม
แรง คีมล็อค กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เชน สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวน
ดิน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุ
เพาะชํา หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 32,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร แผนซีดี เทปบันทึกข้อมูล กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ที่ไมปรากฏในวัสดุทั่วไป เชน มิเตอร
น้ํา/ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 397,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 290,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของ อบต. และที่อยูในความดูแล
ของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของ อบต. และที่อยูในความดูแล
ของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทของ อบต. และที่อยูในความดูแล
ของ อบต. 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 88,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซด และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 / หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อ
ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งกอ
สร้างมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบรายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง

จํานวน 18,000 บาท

     เพื่อคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง รวมถึงจายเป็นคาจ้างออกแบบสํารวจประเมิน และ
ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการ
ให้บริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง ตาม
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 94 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 22 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,857,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,463,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,463,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,840,200 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล  ทั้งนี้ให้จาย
ตามคําสั่งบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มี
การปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่
กฎหมายกําหนด ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้
- ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  462,240 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน  462,240 บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน   291,240
 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน  291,240 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน  291,240 บาท 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบล
มดแดง

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:12:18 หน้า : 27/102



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบล
มดแดง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 516,480 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้
- ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 127,560 บาท
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 148,920 บาท
- คนงาน จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบล
มดแดง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 64,500 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
     เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบล
มดแดง

งบดําเนินงาน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ / ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แกพนักงานสวนตําบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 71,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
     เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 / หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชา
บ้านของข้าราชการท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลหรือผู้มีสิทธิ์ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร หรือคาจ้างเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งที่อยู
ใน ประเภทนี้ คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นในการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างวัสดุ
ครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง ได้แก คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นในการดําเนิน
งานโครงการ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 90 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 1 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
         เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 109,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ  เชน กระดาษ แบบพิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แปรง
ลบกระดาน ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทน เชน เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดานดํา เก้าอี้
พลาสติก กระเปา ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เชน สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่อง
สัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ           
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เชน แม
แรง คีมล็อค กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี สําหรับรถ
จักรยานยนต ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลมด
แดง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร แผนซีดี เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้น
พิมพ เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 52,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 52,000 บาท

     เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส หรืออื่น ๆ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

งบลงทุน รวม 12,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นวมทํางาน ขา 5 แฉก ปรับสูงต่ํา
ได้ จํานวน 1 ตัว ซึ่งไมได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงานประมาณ จึงกําหนดตามราคาท้องถิ่น
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต พร้อม
กระจก จํานวน 1 ตัว ซึ่งไมได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงานประมาณ จึงกําหนดตามราคาท้องถิ่น
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 4,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 2 ตัว ซึ่ง
ไมได้กําหนดไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงาน
ประมาณ จึงกําหนดตามราคาท้องถิ่น มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
- หน้าโฟเมก้าสีขาว
- ขาโต๊ะทําจากเหล็กชุบโคเมี่ยม
- ความยาวไมน้อยกวา 1.80 เมตร
- ความกว้างไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร
- ความสูงไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 227,900 บาท
งบบุคลากร รวม 227,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 227,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 227,400 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล ทั้งนี้ให้จาย
ตามคําสั่งบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มี
การปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่
กฎหมายกําหนด ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบลมดแดง

งบดําเนินงาน รวม 500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ / ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เชน แม
แรง คีมล็อค กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี สําหรับรถ
จักรยานยนต ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลมด
แดง ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ เชน วาลวน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมตอรถดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับ
ไฟป่า (เชนสายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 204,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 204,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 204,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในชวงฤดูแล้ง จํานวน 1,600 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการรณรงคการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอัคคีภัยในชวงฤดูแล้ง ได้แก คาจัดทําป้ายรณรงคประชา
สัมพันธ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2550
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 76 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 1

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 1,600 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปีใหม ได้แก ป้ายรณรงคประชาสัมพันธ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2550
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 77 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 6
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โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 1,600 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต ได้แก ป้ายรณรงคประชาสัมพันธ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2550
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 77 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 7

โครงการให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณ
ภัย)

จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการให้ความชวยเหลือผู้
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) ได้แก คาจัดซื้อวัสดุ/สิ่ง
ของหรือเงินชวยเหลือตามที่กฎหมายกําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2550 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 76 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 2 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,050,960 บาท

งบบุคลากร รวม 945,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 945,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 903,960 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล ทั้งนี้ให้จาย
ตามคําสั่งบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มี
การปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่
กฎหมายกําหนด ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้
- ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 416,160 บาท
- นักสันทนาการ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 258,000
 บาท
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 376,080
 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 269,880
 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบล
มดแดง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบลมดแดง

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 / หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ / ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แกพนักงานสวนตําบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลหรือผู้มีสิทธิ์ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร หรือคาจ้างเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งที่อยู
ใน ประเภทนี้ คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นในการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างวัสดุ
ครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 35,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล เชน กระดาษ แบบพิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ และสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทน เชน พระบรมฉายาลักษณ ตาชั่งขนาด
เล็ก เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดาน
ดํา เก้าอี้พลาสติก กระเปา ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร แผนซีดี เทปบันทึกข้อมูล กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ที่ไมปรากฏในวัสดุทั่วไป เชน มิเตอร
น้ํา/ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,797,850 บาท
งบบุคลากร รวม 1,234,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,234,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 910,200 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือน ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลมดแดง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่ง
บรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มีการปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด ประกอบด้วยตําแหนงครู (คศ.1-2) จํานวน 3 อัตรา
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ระดับชํานาญการ สําหรับ
ตําแหนง ครู คศ.2 อัตรา 3,500 บาท/เดือน
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 / หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 143 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง การเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษา/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้ ประกอบด้วย
ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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งบดําเนินงาน รวม 1,463,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ / ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 45,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลหรือผู้มีสิทธิ์ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 648,650 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

     เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างปรับปรุงโดนเมน Website หรือคาจ้าง
เหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งที่อยูใน ประเภทนี้ คาจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นใน
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑหรือที่ดิน
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คา
จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:12:18 หน้า : 47/102



โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ ได้แก คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุ/อุปกรณ คาจัดสถานที่ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาของรางวัล และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ รายละเอียด
ตามโครงการแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 / หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการบริหารงาน
ด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของ
หนวยงานของรัฐ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 85 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 6
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 283,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง) 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยราย
ได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 / หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัด
ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อ
ประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุง
สําเร็จ) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 85 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 7
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 155,650 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
มดแดง โดยจัดเป็นคาใช้จายดังนี้
- คาหนังสือเรียน อัตรา 200 บาท/ปี จํานวน 55
 คน จํานวน 11,000.- บาท
- คาอุปกรณการเรียน อัตรา 200 บาท/ปี จํานวน 55
 คน จํานวน 11,000.- บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/ปี จํานวน 55
 คน จํานวน 16,500.- บาท
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา 430 บาท/ปี จํานวน 55
 คน จํานวน 23,650.- บาท
- คาจัดการเรียนการสอน อัตรา 1,700 บาท/ปี จํานวน 55
 คน จํานวน 93,500.- บาท
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 84 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล เชน กระดาษ แบบพิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เชน พระบรมฉายาลักษณ ตาชั่งขนาดเล็ก เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดานดํา เก้าอี้
พลาสติก กระเปา ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทน เชน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
รับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อ
แปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณ
เตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
       เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 650,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบงเป็น
- วัสดุโดยสภาพ เชน แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทน เชน หม้อ ถัง ถาด แก้ว
น้ํา กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
- อาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.มดแดง และนักเรียน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบลมด
แดง จํานวน 620,000 บาท
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัสดุกอสร้าง จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน ไม้ตาง ๆ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สวาน โถส้ม อาง
ล้างมือ ทอตาง ๆ ฯลฯ และคาวัสดุกอสร้างหรือซอมแซมสิ่งกอ
สร้างที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เชน สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวน
ดิน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุ
เพาะชํา หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร แผนซีดี เทปบันทึกข้อมูล กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ที่ไมปรากฏในวัสดุทั่วไป เชน มิเตอร
น้ํา/ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่อยูในความ
ดูแลของ อบต.
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่อยูใน
ความดูแลของ อบต.
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อ
ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งกอ
สร้างมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,000,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมด
แดง ได้แก โรงเรียนวัดเสาธงทอง โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ และโรงเรียนวัดวังพลับใต้ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 85 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 8
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,688,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,581,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,581,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 969,240 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล ทั้งนี้ให้จาย
ตามคําสั่งบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มี
การปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่
กฎหมายกําหนด ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้
- ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณ
สุขฯ ระดับต้น)   จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  416,160  บาท
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน  239,640  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน  313,440  บาท
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566
) ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566
) ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา   เป็น
เงิน 108,000 บาท
- พนักงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 2 อัตรา  เป็น
เงิน 216,000 บาท
- คนงาน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566
) ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว รวมถึงเงินเพิ่ม
สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ ก
.อบต.กําหนด จํานวน 4 อัตรา 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ
. 2558 / หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนอัตรากําลัง
พนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบลมดแดง
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งบดําเนินงาน รวม 107,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ / ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แกพนักงานสวนตําบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบล 
     เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 / หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชา
บ้านของข้าราชการท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
 เรื่อง การเบิกคาใช้จายให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 16,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลหรือผู้มีสิทธิ์ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ       คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างปรับปรุงโดนเมน Website หรือคาจ้าง
เหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งที่อยูใน ประเภทนี้ คาจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นใน
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑหรือที่ดิน
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คา
จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล เชน กระดาษ แบบพิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ และสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทน เชน พระบรมฉายาลักษณ ตาชั่งขนาดเล็ก เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดานดํา เก้าอี้
พลาสติก กระเปา ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร แผนซีดี เทปบันทึกข้อมูล กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 380,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบลมดแดง จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 5,000 บาท/คน/เดือน 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ. 2562 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง ในระยะ
ยาว และหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข อัตราคาตอบแทน และการ
จายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 80,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอยาง
ยั่งยืน

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอยางยั่งยืน ได้แก คาน้ํามัน
แก๊สโซลฮอล คาน้ํามันดีเซล คาถานไฟฉาย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน / ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ ที่เกิดในชวงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562
 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 74 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 5

โครงการสงเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส จํานวน 200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมสุขอนามัยใน
บ้านเรืองให้กับผู้ด้อยโอกาส  เชน  ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 75 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 6

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:12:19 หน้า : 63/102



โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ได้แก คาจัด
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ 
     เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับ
สัตวฯ / หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสุนัขและ
แมวฯ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 74 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของ อบต. เชน ยาและเวชภัณฑ เปลหามคน
ไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข้) แอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ ถุงมือ ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 2)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2
 บ้านมดแดง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 2) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 11 โครงการที่ 5
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อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 3)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3
 บ้านกระดาษ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 3) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 12 โครงการที่ 7
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อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 4)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4
 บ้านวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 4) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 12 โครงการที่ 9
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อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 5)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5
 บ้านวังพลับเหนือ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 5) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 13 โครงการที่ 11
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อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 6)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6
 บ้านศรีจันต ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 6) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 13 โครงการที่ 13
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมูที่ 1)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1
 บ้านมดแดง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 1) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 11 โครงการที่ 2 
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมูที่ 2)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2
 บ้านมดแดง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 2) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 11 โครงการที่ 4
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมูที่ 3)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3
 บ้านกระดาษ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 3) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 12 โครงการที่ 6
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมูที่ 4)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4
 บ้านวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 4) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 12 โครงการที่ 8
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมูที่ 5)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5
 บ้านวังพลับเหนือ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 5) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 13 โครงการที่ 10
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมูที่ 6)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6
 บ้านศรีจันต ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 6) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 13 โครงการที่ 12 
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมูที่ 7)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7
 บ้านวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมูที่ 7) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 14 โครงการที่ 14
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อุดหนุนโครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี (หมูที่ 1)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1
 บ้านมดแดง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (หมูที่ 1) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 11 โครงการที่ 3
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อุดหนุนโครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี (หมูที่ 7)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7
 บ้านวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับ
ดําเนินงานโครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (หมูที่ 7) รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการแนบท้าย
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตรที่ 3 หน้าที่ 14 โครงการที่ 15

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.มดแดงรวมใจดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 200 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการ อบต.มดแดงรวมใจดูแลผู้
สูงอายุ ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 79 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 2
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โครงการ อบต.มดแดงรวมใจหวงใยผู้พิการ จํานวน 200 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการ อบต.มดแดงรวมใจหวงใย
ผู้พิการ ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 79 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 253,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 253,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 118,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

     เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งที่อยูใน ประเภท
นี้ คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใช
เป็นในการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑหรือ
ที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาขับรถกระเช้าซอมไฟฟ้า คา
จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รถ
กระเช้าซอมไฟฟ้า)
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทน เชน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟ  ฯลฯ  
       เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เชน แม
แรง คีมล็อค กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (รถกระเช้าซอมไฟฟ้า)
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เชน ชุดกันไฟฟ้า  ถุงมือ/รองเท้ากัน
ไฟฟ้า หมวกเซฟตี้ กระบังหน้า ฮูด ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งานสวนสาธารณะ รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท

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

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เชน สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวน
ดิน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุ
เพาะชํา หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 710,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 430,000 บาท

     เพื่อจายคากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาเชาทรัพยสิน หรือคาจ้าง
เหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งที่อยูใน ประเภทนี้ คาจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นใน
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑหรือที่ดิน
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะขององคการบริหารสวนตําบลมด
แดง

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะของ
องคการบริหารสวนตําบลมดแดง ได้แก คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
ตอบแทนวิทยากร คาจ้างหมัดทําแผนพับให้ความรู้ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 20 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รถ
บรรทุกขยะ)
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ใน อบต. ทั้งที่เป็น
วัสดุโดยสภาพ เชน แปรง ไม้กวาด เขง ฯลฯ และสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทน เชน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก ถัง
น้ํา ฯลฯ 
         เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เชน แม
แรง คีมล็อค กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมตําบล จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการประชุมประชาคม
ตําบล ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน / หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการบริหารงาน
ด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของ
หนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 3
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โครงการเวทีประชาคมหมูบ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการเวทีประชาคมหมูบ้าน เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 2

โครงการแสดงนิทรรศการสร้างความโปรงใสในการทํางานสงตอขาว
สารสูชุมชน

จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการแสดงนิทรรศการสร้าง
ความโปรงใสในการทํางานสงตอขาวสารสูชุมชน ได้แก คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2560 / พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน / พระราช
บัญญัติขาวมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 5
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 17,450 บาท
งบดําเนินงาน รวม 17,450 บาท

ค่าใช้สอย รวม 17,450 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย จํานวน 4,600 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการทําขนม
ไทย ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหนวยงานของ
รัฐ                                                                           
          
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 81 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 7
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โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตําบล
มดแดง

จํานวน 750 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตําบลมดแดง ได้แก คาป้าย
โครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 81 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 8

โครงการสงเสริมวินัยการออมในครัวเรือน จํานวน 4,100 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมวินัยการออมใน
ครัวเรือน ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ           
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 82 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 12
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมจักสาน จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมอาชีพกลุม
จักสาน ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ           
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 82 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 13
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาตําบลมดแดงต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการกีฬาตําบลมดแดงต้านยา
เสพติด ได้แก คาจัดเตรียมสนามแขงขันกีฬา อาหารวางและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน น้ําดื่ม/น้ําแข็ง คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาถ้วยรางวัล เงิน
รางวัล คาชุดนักกีฬา คาบํารุงสถานที่ คาน้ํา/คากระแสไฟฟ้า คา
ตกแตงสถานที่ คารื้อถอน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 89 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 8

โครงการเยาวชนใสใจความปลอดภัยในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการเยาวชนใสใจความ
ปลอดภัยในครัวเรือน ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พ.ร.บ. สงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1)หน้า 88 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 2
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โครงการสงเสริมอาชีพให้กับเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมอาชีพให้กับ
เยาวชน ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พ.ร.บ. สงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 88 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 3

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

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจ้างเหมาจัดทํา
บายศรี คาจ้างเหมาวงดนตรีไทย คาจัดสถานที่ คาจ้างจัดเตรียม
เครื่องพิธีกรรมทําขวัญข้าว คาเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินงานโครงการ รายละเอียดตามโครงการแนบ
ท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย           
    เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ
 เกี่ยวกับการดูแลสงเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น / หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณี
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 89 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,569,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,447,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,447,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,045,680 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล ทั้งนี้ให้จาย
ตามคําสั่งบรรจุแตงตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือตามที่มี
การปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี หรือตามที่
กฎหมายกําหนด ประกอบด้วยตําแหนง ดังตอไปนี้
- ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา  เป็นเงิน 464,640 บาท
- นายชางโยธา (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 307,920 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 273,120
 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566
) ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566
) ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  ประกอบด้วยตําแหนง คนงาน จํานวน 3 อัตรา
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566
) ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วยตําแหนง คน
งาน จํานวน 3 อัตรา 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 / หนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566
) ขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง
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งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557/ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ / ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมดแดง เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององคการบริหารสวนตําบลมดแดง อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แกพนักงานสวนตําบล      
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลหรือผู้มีสิทธิ์ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลมดแดง 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างปรับปรุงโดนเมน Website หรือคาจ้าง
เหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งที่อยูใน ประเภทนี้ คาจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นใน
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑหรือที่ดิน
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คา
จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้
     เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 89,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล เชน กระดาษ แบบพิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ และสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทน เชน พระบรมฉายาลักษณ ตาชั่งขนาด
เล็ก เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดาน
ดํา เก้าอี้พลาสติก กระเปา ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน ไม้ตาง ๆ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สวาน โถส้ม อาง
ล้างมือ ทอตาง ๆ ฯลฯ และคาวัสดุกอสร้างหรือซอมแซมสิ่งกอ
สร้างที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ และสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร เชน แม
แรง คีมล็อค กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 6,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร แผนซีดี เทปบันทึกข้อมูล กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ที่ไมปรากฏในวัสดุทั่วไป เชน มิเตอร
น้ํา/ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 1,372,700 บาท
งบลงทุน รวม 1,372,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,372,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่นานางพะนอ สอดสี ถึง
บริเวณที่นานายธง สอดศรี หมูที่ 5 (ชวงที่ 1)

จํานวน 197,300 บาท

     เพื่อกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานาง
พะนอ สอดสี ถึงบริเวณที่นานายธง สอดศรี หมูที่ 5 (ชวงที่ 1
) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 360.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบ
ต.กําหนด
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 8) หน้า 5 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 7

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 11 จากถนนโพธิ์พระยา-บ้าน
กล้วย ถึงบริเวณที่ดินนายสมจิตร วรรธนะบูรณ หมูที่ 3

จํานวน 387,000 บาท

     เพื่อกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 จากถนนโพธิ์
พระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณที่ดินนายสมจิตร วรรธนะบูรณ หมู
ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 690.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 8) หน้า 4 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 3

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 จากบริเวณที่นานายประสิทธิ์ 
พลายละหาร ถึงบริเวณที่นานายมนัส พวงดอกไม้

จํานวน 361,000 บาท

     เพื่อกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานาย
ประสิทธิ์ พลายละหาร ถึงบริเวณที่นานายมนัส พวงดอกไม้ หมู
ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 645.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) หน้า 5 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 9
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โครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าหมูนาลิง จากถนลาดยางสายวัง
พลับใต้-หนองเพียร ถึงบริเวณที่นานายดิเรก สอดศรี หมูที่ 4

จํานวน 143,000 บาท

     เพื่อขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมูนาลิง จากถนน
ลาดยางสายวังพลับใต้-หนองเพียร ถึงบริเวณที่นานายดิเรก สอด
ศรี หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.80 เมตร ยาว 214.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 171.20 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) หน้า 5 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 6

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 23 จากถนนโพธิ์พระยา-บ้าน
กล้วย ถึงบริเวณบ้านนางเอื้อม ขาวเนตร หมูที่ 2

จํานวน 141,000 บาท

     เพื่อกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 23 จากถนนโพธิ์
พระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางเอื้อม ขาวเนตร หมูที่ 2
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 250.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบ
ต.กําหนด
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 6 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 8

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสงวน คําหอม หมู
ที่ 4

จํานวน 20,500 บาท

     เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนาย
สงวน คําหอม หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 25.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) หน้า 4 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 5
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิมริมบึงวัง
พลับ ถึงบริเวณบ้านนางสุมาลี วงษสุวรรณ หมูที่ 4

จํานวน 9,700 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิมริมบึงวังพลับ ถึงบริเวณบ้าน
นางสุมาลี วงษสุวรรณ หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.20
 เมตร ระยะทางยาว 40 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 22.00
 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) หน้า 4 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 4

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางบริเวณ
บ้านนางกุหลาบ คล้ายวรรณ ถึงบริเวณสวนมะมวงนางสุมาลี น้ํา
ดอกไม้ หมูที่ 4

จํานวน 14,300 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนางกุหลาบ คล้าย
วรรณ ถึงบริเวณสวนมะมวงนางสุมาลี น้ําดอกไม้ หมูที่ 4 ขนาด
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ใช้
ปริมาตรหินคลุก 30.80 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 7 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 13

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางสายวัง
พลับเหนือ-วังพลับใต้ บริเวณข้าง อบต.มดแดง ถึงบริเวณที่นานาง
เตียง ปานบุญ หมูที่ 2

จํานวน 19,200 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับ
ใต้ บริเวณข้าง อบต.มดแดง ถึงบริเวณที่นานางเตียง ปานบุญ หมู
ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ระยะทางยาว 270
 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 41.58 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 6 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 10
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โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางสุนันท 
สมสกุล ถึงบริเวณที่นานายสุเชาว เสือสกุล หมูที่ 1

จํานวน 49,800 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก จากบ้านนางสุนันท สมสกุล ถึงบริเวณที่นานายสุ
เชาว เสือสกุล หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.20
 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 107.80
 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 5 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 6

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณแยกที่นานาย
สายชล เดชอุม ถึงบริเวณบ้านนายชิดชนก เดชอุม และแยกขวาถึง
บริเวณบ้านนางปราณี เดชอุม หมูที่ 1

จํานวน 29,900 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก จากบริเวณแยกที่นานายสายชล เดชอุม ถึงบริเวณ
บ้านนายชิดชนก เดชอุม และแยกขวาถึงบริเวณบ้านนางปราณี เด
ชอุม หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 420 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 64.68 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 6 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 7
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2,600 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ          
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 18 ยุทธศาสตรที่ 1 โครงการที่ 60
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 51,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 51,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงานด้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ  
     ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 26 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (งานขุดลอกแหลงน้ํา) (กอง
ชาง)
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

140,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

108,000

เงินสํารองจ่าย 50,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,456,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,134,000

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

การจัดการจราจร 1,000

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

1,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

1,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

339,700

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

140,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

108,000

เงินสํารองจ่าย 50,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,456,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,134,000

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

การจัดการจราจร 1,000

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

1,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

1,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

339,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

849,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

514,080

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 948,480 216,000 432,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

5,593,680 1,814,160 969,240

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

112,500 24,000 138,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 185,000 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

849,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

514,080

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 1,920,480

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,045,680 9,422,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 300,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 310,500

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 221,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 500 500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,500 9,000 123,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

88,000 50,000 16,000

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 44,340 20,000 30,000 5,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 285,000 100,000 2,000 538,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

480,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 90,000 20,000

โครงการ อบต.มดแดง
ร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ

200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 17,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,000 185,500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

4,000 158,000

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 124,340

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 935,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

480,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 200,000

โครงการ อบต.มดแดง
ร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ

200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.มดแดง
ร่วมใจห่วงใยผู้พิการ

200

โครงการกีฬาตําบลมด
แดงต้านยาเสพติด

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ)

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.มดแดง
ร่วมใจห่วงใยผู้พิการ

200

โครงการกีฬาตําบลมด
แดงต้านยาเสพติด

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ)

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชน
ดีเด่น

500

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําขนมไทย

4,600

โครงการฝึกอบรมการ
ปลูกพืชตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรม
ธรรมะ

3,500

โครงการเพื่อปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติฯ

10,000

โครงการเยาวชนใส่ใจ
ความปลอดภัยในครัว
เรือน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชน
ดีเด่น

500

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําขนมไทย

4,600

โครงการฝึกอบรมการ
ปลูกพืชตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2,600 2,600

โครงการฝึกอบรม
ธรรมะ

3,500

โครงการเพื่อปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติฯ

10,000

โครงการเยาวชนใส่ใจ
ความปลอดภัยในครัว
เรือน

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การเฝ้า
ระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง

1,600

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกและไข้ซิก้าอย่าง
ยั่งยืน

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

1,600

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

1,600

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

10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการเวทีประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นและชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การเฝ้า
ระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง

1,600

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกและไข้ซิก้าอย่าง
ยั่งยืน

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

1,600

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

1,600

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

10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการเวทีประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นและชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมด
แดง

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนในชุมชน
ตําบลมดแดง

750

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมวินัย
การออมในครัวเรือน

4,100

โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในบ้านเรือน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส

200

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มจักสาน

8,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชน

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

283,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมด
แดง

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนในชุมชน
ตําบลมดแดง

750

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมวินัย
การออมในครัวเรือน

4,100

โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในบ้านเรือน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส

200

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มจักสาน

8,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชน

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

283,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

155,650

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

50,000

โครงการแสดง
นิทรรศการสร้างความ
โปร่งใสในการทํางานส่ง
ต่อข่าวสารสู่ชุมชน

2,000

โครงการให้ความช่วย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (สาธารณ
ภัย)

200,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 5,000 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

155,650

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

50,000

โครงการแสดง
นิทรรศการสร้างความ
โปร่งใสในการทํางานส่ง
ต่อข่าวสารสู่ชุมชน

2,000

โครงการให้ความช่วย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (สาธารณ
ภัย)

200,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1,000 1,000

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 50,000 63,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:39:26 หน้า : 16/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 1,000 5,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,000 23,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 650,000 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 84,000 20,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,000 8,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 83,000 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 30,000 20,000

วัสดุอื่น 500 1,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 6,500 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 52,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

88,000

ค่าไฟฟ้า 290,000 70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 760,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,000 50,000 340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 165,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 190,000

วัสดุอื่น 1,000 3,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 11,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 52,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

88,000

ค่าไฟฟ้า 360,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวมทํางาน 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
โต๊ะทํางาน 5,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 4,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000 100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบริเวณที่นา
นางพะนอ สอดสี ถึง
บริเวณที่นานายธง สอด
ศรี หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1)

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 11 จากถนน
โพธิ์พระยา-บ้านกล้วย 
ถึงบริเวณที่ดินนายสม
จิตร วรรธนะบูรณ์ หมู่ที่ 
3

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
จากบริเวณที่นานาย
ประสิทธิ์ พลายละหาร 
ถึงบริเวณที่นานายมนัส 
พวงดอกไม้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
โต๊ะทํางาน 5,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 4,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบริเวณที่นา
นางพะนอ สอดสี ถึง
บริเวณที่นานายธง สอด
ศรี หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1)

197,300 197,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 11 จากถนน
โพธิ์พระยา-บ้านกล้วย 
ถึงบริเวณที่ดินนายสม
จิตร วรรธนะบูรณ์ หมู่ที่ 
3

387,000 387,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
จากบริเวณที่นานาย
ประสิทธิ์ พลายละหาร 
ถึงบริเวณที่นานายมนัส 
พวงดอกไม้

361,000 361,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายถนน 
คสล. ทางเข้าหมู่นาลิง 
จากถนลาดยางสายวัง
พลับใต้-หนองเพียร ถึง
บริเวณที่นานายดิเรก 
สอดศรี หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอย 23 จากถนน
โพธิ์พระยา-บ้านกล้วย 
ถึงบริเวณบ้านนางเอื้อม 
ขาวเนตร หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บริเวณหน้าบ้าน
นายสงวน คําหอม หมู่ที่ 
4

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก จาก
ถนน คสล.เดิมริมบึงวัง
พลับ ถึงบริเวณบ้านนาง
สุมาลี วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ 
4
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายถนน 
คสล. ทางเข้าหมู่นาลิง 
จากถนลาดยางสายวัง
พลับใต้-หนองเพียร ถึง
บริเวณที่นานายดิเรก 
สอดศรี หมู่ที่ 4

143,000 143,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอย 23 จากถนน
โพธิ์พระยา-บ้านกล้วย 
ถึงบริเวณบ้านนางเอื้อม 
ขาวเนตร หมู่ที่ 2

141,000 141,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บริเวณหน้าบ้าน
นายสงวน คําหอม หมู่ที่ 
4

20,500 20,500

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก จาก
ถนน คสล.เดิมริมบึงวัง
พลับ ถึงบริเวณบ้านนาง
สุมาลี วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ 
4

9,700 9,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก จาก
ถนนลาดยางบริเวณ
บ้านนางกุหลาบ คล้าย
วรรณ ถึงบริเวณสวน
มะม่วงนางสุมาลี น้ํา
ดอกไม้ หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก จาก
ถนนลาดยางสายวังพลับ
เหนือ-วังพลับใต้ บริเวณ
ข้าง อบต.มดแดง ถึง
บริเวณที่นานางเตียง 
ปานบุญ หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 
จากบริเวณบ้านนาง
สุนันท์ สมสกุล ถึง
บริเวณที่นานายสุเชาว์ 
เสือสกุล หมู่ที่ 1

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:39:26 หน้า : 23/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก จาก
ถนนลาดยางบริเวณ
บ้านนางกุหลาบ คล้าย
วรรณ ถึงบริเวณสวน
มะม่วงนางสุมาลี น้ํา
ดอกไม้ หมู่ที่ 4

14,300 14,300

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก จาก
ถนนลาดยางสายวังพลับ
เหนือ-วังพลับใต้ บริเวณ
ข้าง อบต.มดแดง ถึง
บริเวณที่นานางเตียง 
ปานบุญ หมู่ที่ 2

19,200 19,200

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 
จากบริเวณบ้านนาง
สุนันท์ สมสกุล ถึง
บริเวณที่นานายสุเชาว์ 
เสือสกุล หมู่ที่ 1

49,800 49,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 
จากบริเวณแยกที่นา
นายสายชล เดชอุ่ม ถึง
บริเวณบ้านนายชิดชนก 
เดชอุ่ม และแยกขวาถึง
บริเวณบ้านนางปราณี 
เดชอุ่ม หมู่ที่ 1

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 2)

10,000

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 3)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 
จากบริเวณแยกที่นา
นายสายชล เดชอุ่ม ถึง
บริเวณบ้านนายชิดชนก 
เดชอุ่ม และแยกขวาถึง
บริเวณบ้านนางปราณี 
เดชอุ่ม หมู่ที่ 1

29,900 29,900

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 2)

10,000

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 3)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 4)

10,000

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 5)

10,000

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 6)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 4)

10,000

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 5)

10,000

อุดหนุนโครงการการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู่ที่ 6)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 1)

10,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 2)

10,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 3)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 1)

10,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 2)

10,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 3)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 4)

10,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 5)

10,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 6)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 4)

10,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 5)

10,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 6)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 7)

10,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี (หมู่ที่ 1)

10,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี (หมู่ที่ 7)

10,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.

1,000,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:39:26 หน้า : 33/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (หมู่ที่ 7)

10,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี (หมู่ที่ 1)

10,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี (หมู่ที่ 7)

10,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.

1,000,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

18,000

รวม 12,355,000 10,552,220 274,800 4,848,810 2,068,940 400 965,000 29,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง

18,000

รวม 90,000 2,942,380 53,600 34,180,600
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของ อบต.มดแดง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี



คำแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (ประปาของ อบต.มดแดง) 

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,940.37 2,021.01 1,876.01 1,500.00 1,500.00 

  (1) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1,940.37 2,021.01 1,876.01 1,500.00 1,500.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 427,213.00 370,727.00 480,176.00 519,500.00 460,000.00 

  (1) เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะการ 150,000.00 60,000.00 130,000.00 200,000.00 140,000.00 

  (2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค 
      หรือการพาณิชย 

- - - 20,000.00 20,000.00 

  (3) รายไดจากสาธารณูปโภค และการพาณิชย 277,213.00 310,727.00 350,176.00 299,500.00 300,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด - - - - 12,000.00 

  (1) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ - - - - 12,000.00 

รวมรายรับ 429,153.37 372,748.01 482,052.01 521,000.00 473,500.00 

 
 
 
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

 

รายการ 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
งบกลาง 2,360.00 3,510.00 3,510.00 3,210.00 6,670.00 
งบบุคลากร - - - - - 
งบดำเนนิการ 361,500.32 269,931.23 348,553.44 421,500.00 376,830.00 
งบลงทุน 16,000.00 41,650.00 74,650.00 96,290.00 90,000.00 
งบรายจายอ่ืน - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวมรายจาย 379,860.32 315,091.23 426,713.44 521,000.00 473,500.00 
 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 473,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 473,500 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดอกเบี้ย รวม 1,500 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวเทากับประมาณการรายรับของปที่ผานมา

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายไดอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวเป็นรายการรายรับใหมของปงบประมาณปัจจุบัน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาของ อบต.มดแดง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  473,500 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 6,670 บาท

งบกลาง รวม 6,670 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 6,670 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 6,670 บาท

     เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบรายจ่ายเฉพาะ
การกิจการประปา ซึ่งองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําข้อบัญญัติ
แยกจากงบประมาณรายจ่ายประจําป โดยไม่ต้องนํามาประมาณ
การรายรับประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไป ช่วยเหลืองบเฉพาะ
การ ซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการมารวมในการ
คํานวณ อัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับงบประมาณ
เฉพาะการ (งบประมาณรายรับงบเฉพาะการประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่รวมประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบ
ทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ 333,500 x 2% = 6,670 บาท)
     เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปสมทบเข้ากอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาของ อบต.มดแดง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลมดแดง

อําเภอศรีประจันต   จังหวัดสุพรรณบุรี
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 376,830 บาท
ค่าใช้สอย รวม 42,830 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 17,830 บาท

     เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน หรือค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่
อยู่ในประเภทนี้ หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่อยู่ในความดูแล
ของกิจการประปาองคการบริหารส่วนตําบลมดแดง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 34,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในราชการ ทั้งที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ วัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล่ เช่น กระดาษ แบบพิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ และสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ ตาชั่งขนาด
เล็ก เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง แปรงลบกระดาน
ดํา เก้าอี้พลาสติก กระเปา ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 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 ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 19,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน โถส้ม อ่าง
ล้างมือ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้างที่อยู่ในความดูแลขององคการบริหารส่วนตําบล 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ่าน แกสหุง
ต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่ปรากฏในวัสดุทั่วไป เช่น มิเตอร
น้ํา/ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส หัววาลวปิด-เปิดแกส ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

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 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อ
ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

งบลงทุน  เป็นเงิน 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปมน้ําประปา (ซับเมอรส
) ขนาด 5 แรงม้า แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต ฝาบ่อขนาด 2 นิ้ว ใบ
พัดสแตนเลส จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ จึงกําหนดตามราคา
ท้องถิ่น
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ รวมถึงการซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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